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 ميبسم اهلل الرحمن الرح

 

 مقدمه:

 يبرا يد سربلنديو ام يندگان و پژوهندگان عرصه علم و آگاهيپو يتمام يق برايتوف يزد منان و آرزويكران به درگاه ايبا سپاس ب     

با  93سال  يگروه پزشك يهاوسته رشتهيارشد ناپيقطع كارشناسرش دانشجو در ميآزمون پذ يط برگزاريضوابط و شرا ،زيداوطلبان عز

 گردد.ير اعالم ميعهد و متخصص به شرح زمت يانسان يروين نيهدف تام

با دقت مطالعه  39 دهه دوم مهرماهرا تا  آموزش پزشكي مركز سنجش يه هايه اطالعيباشند كليداوطلبان ملزم م :مهم ار يتذكر بس

است  يهيبدباشد. اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي مي مانهبعبارتي تنها مرجع اعالم موارد مربوطه ساند . ينما يريگينموده و پ

)الزم است هر هفته سايت رش نخواهد بود .يمورد پذ در سايت درج شده يه هاياطالع مفاده ادعا درخصوص عدم اطالع از هرگون

 . مركز سنجش آموزش پزشكي رويت گردد(

هاي بعدي )البته منابع دو رشته طي اطالعيه شده استاعالم  03/9/92- 2الزم به توضيح است منابع آزمون طي اطالعيه شماره 

 . شود( اعالم مي
 

 

 آزمون يضوابط و نحوه برگزار -بخش اول

  
  
 باشند : يو مراحل شغل يليتحص ر در تمام ادواريط زيشرا يدارا باشند كهيمجاز به شركت در آزمون م ينيداوطلب 

  اد به مواد مخدريو عدم اعت يبه تناسب رشته انتخاب يجسم يياز توانا يبرخوردار _1 

 مختلف كشور  يمتداول در آزمونها يط عموميه شرايواجد كل _2

  يان مندرج در قانون اساسياز اد يكيا ين اسالم ين مبياعتقاد به د  _3

 ران يا ياسالم يو عدم مخالفت با نظام جمهور يرفتن قانون اساسيپذ _4

 از آنها  يمحارب و ملحد و هوادار يبه احزاب و گروهها يالتيتشك يعدم وابستگ _5

 يفرينه كيشينداشتن سوء پ _6

  يتهار به فساد اخالقعدم اش _7

 

 
 

 : يليت تحصيوضع -1

 داشتن شرايط عمومي ورود به دوره آموزش عالي -1-1

 برخورداري از سالمت جسمي و رواني متناسب با رشته تحصيلي  -2-1

صيلي مـورد  گروه پزشكي و مدارك باالتر متناسب با رشته تح عمومي، كارشناسي ارشد ، دكتري  يدارا بودن دانشنامه كارشناس -3-1

هـاي  از يكـي از دانشـگاه   (1جدول شـماره  هر رشته در )بر اساس مدارك مورد پذيرش  هاي امتحاني كارشناسي ارشدرشته درتقاضا 

:شرايط اختصاصي  –ب   

 

 شرايط عمومي : –الف 

 



 

 

 

 يمبنـ  يا گواهيو  يآوروفن قاتيحقت،ا وزارت علومي يپزشكش رت بهداشت ، درمان و آموزد وزاييتا داخل يا خارج از كشور حسب

   .مربوطه دانشگاهتوسط  31/6/93خ يتارتا  يليفارغ التحصبر 

در مقطع كارشناسي، مجاز به ادامه  12ميانگين كل كمتر از  و همچنين دارندگان دارندگان مدرك معادل، گواهي اتمام دوره -1تبصره 

 باشند .هاي علوم پزشكي نميتحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته

)مطابق  درج شدههايي كه مدرك مورد پذيرش آنها كارشناسي ارشد فقط در رشته ،شناسي ارشدآموختگان مقطع كاردانش -2تبصره 

-ملزم به پرداخت شهريه نمي بوده وجدول مدارك تحصيلي مورد پذيرش آزمون هر دوره( مجاز به شركت در آزمون رشته مربوطه 

 باشند. 

با مدارك تحصيلي مقطع كارشناسي خود )مطابق جداول مدارك آموختگان مقطع كارشناسي ارشد كه آن دسته از دانش - 3تبصره

باشند، در صورت پذيرش، چنانچه در رشته قبلي در مقطع تحصيلي مورد پذيرش( مجاز به شركت در آزمون رشته مربوطه مي

د و چنانچه در رشته قبلي باشناند، ملزم به پرداخت شهريه در رشته پذيرفته شده ميكارشناسي ارشد از آموزش رايگان برخوردار بوده

  باشند.اند، ملزم به پرداخت شهريه نميدر مقطع كارشناسي ارشد از آموزش رايگان برخوردار نبوده

 .يهت شركت در آزمون رشته انتخابج 1طبق جدول شماره  رشيا باالتر مجاز مورد پذيو  يكارشناس دانشنامهدارا بودن  -4-1

 يدر هر مرحله از روند برگزارند ياقدام ننماامتحاني نسبت به انتخاب رشته جدول مذكور رش يمدارك مورد پذكه طبق  ينيداوطلب

 .خواهند شد محرومل يادامه تحصروند سنجش حذف و از از  ،ليتحصدوره و ج ي، اعالم نتامدارك يبررساعم از  آزمون

 مقطع كارشناسي رشيمدرك مورد پذ  ،يدر رشته امتحان ند.بعنوان مثال اگريخود دقت نما يليش تحصيو گرا داوطلبان به رشته :تبصره

 باشد.يرش نميمورد پذ يولوژيكروبيش ميبا گرا يست شناسيرشته زوبوده  يشناسكروبيده منظور رشته ميد گرديق يشناسكروبيم

هاي ويا دانشگاه گاهدانش هماندر  يلير مقاطع تحصيا سايارشد و  يكارشناس يهادر دوره زمان هم ليعدم اشتغال به تحص -5-1

 (و طول تحصيل )بهنگام قبولي در آزمونكشور. يقاتيو تحق يموسسات آموزش ساير وديگر 

ريزي علوم شوراي عالي برنامه 18/5/89تاريخ  43بر اساس آيين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب جلسه -6-1

بنابراين هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع  .باشدام وقت ميتحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته تم ،پزشكي

 باشد.مي
 .داوطلبان شاغل قبل از ثبت نام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل دريافت و آنرا نزد خود نگهدارند

 نمايند.  تا در صورت لزوم پس از قبولي به دانشگاه مربوطه ارائه

 ل شوند مجاز به شركت در آزمون خواهند بود.يفارغ التحص 31/6/93خ يكه حداكثر تا تار يان ترم آخر تنها در صورتيدانشجو-7-1 

يا عدم پس از ثبت نام  و شوندرفته يو پذ نموده شركت يو آموزش پزشك درمان ،وزارت بهداشت در آزمون 93كه سال  يكسان -8-1

است در صورت محرزشدن  يهيبد ،شندباينم 94، مجاز به شركت در آزمون سال دهندل انصراف ياز ادامه تحص هدر دانشگاثبت نام 

 شد. خواهد معرفي تخلفات آزمونها يدگيرس يت بدويهئ بهن امر، داوطلب متخلف محسوب شده و يت ايعدم رعا

ه اند ، برفته شدن ثبت نام ننموده و يا انصراف دادهشركت نموده و پس از پذي وزارت بهداشت 29آزمون سال كساني كه در  -9-1

عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلف محسوب درصورت محرز شدن  .اين آزمون را ندارند  ساله حق شركت در دليل محروميت يک

 (شودنمي الملشعب بين)اين بند مشمول پذيرفته شدگان شد. خواهد معرفيهئيت بدوي رسيدگي تخلفات آزمونها  بهو شده 

 د.ينماياعطا نم يليارشد بورس تحص يان مقطع كارشناسيک از دانشجويچ يبه ه يو آموزش پزشك، درمان وزارت بهداشت-11-1

 مي باشد . هشرايط پذيرش اتباع خارجي در دوره كارشناسي ارشد تابع آئين نامه هاي مربوط -11-1

با دانشگاه محل  پس از اينكه،  شونديا از ادامه تحصيل منصرف ميوم دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه از تحصيل محر -12-1

)دانشجوي  شركت نمايند هاي كارشناسي ارشد ناپيوستهتوانند مجدداً در آزمون ورودي دورهتحصيل خود تسويه حساب كنند، مي

 .( شركت نمايد تواند در آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته قبلي خودمحروم ازتحصيل نمي



 

 

 

شوراي عالي  51جلسه  هو مصوب 19/4/91تاريخ ريزي علوم پزشكي به شوراي عالي برنامه 48مصوب جلسه بر اساس  -13-1

) مدارك مورد پذيرش براي سال سابقه كار باليني با مدرك كارشناسي 2دارا بودن حداقل  ،25/9/91تاريخ ريزي علوم پزشكي به برنامه

-الفهاي رشته مقطع كارشناسي ارشددرآزمون هاي بيمارستاني جهت شركت در بخش (1ه رشته امتحاني بر اساس جدول شمار

 باشد. ضروري ميتكنولوژي گردش خون -ج ،هاي ويژه نوزادانپرستاري مراقبت-،بهاي ويژه پرستاري مراقبت

 شته باشند .سال سابقه كار باليني را دا 2مي بايست حداقل  11/3/93تذكر مهم : واجدين شرايط تا تاريخ 

 

 : يعموم فهيت وظيوضع -2

م پذيرش در دانشگاه )قبولي كنند ، الزم است به هنگاشركت مي 1393داوطلبان مرد كه در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

اين  در غير ،و مقررات وظيفه عمومي دارا باشند، يكي از شرايط مشروحه زير را از لحاظ وضعيت مشموليت (و ثبت نام  قطعي

 صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود .

 .دارابودن كارت پايان خدمت -1-2

 .ايثارگران و موارد خاص( پزشكي، )كفالت، دارابودن كارت معافيت دايم -2-2

)معافيت كارت معافيت دائم  ،. اين قبيل مشموالن بايد پس از اعالم قبولي و در زمان ثبت نامو قبل از آن 1354متولدين سال  -3-2

 سني عنايت مقام معظم رهبري ( را ارائه نمايند .

 و قبل از آن به شرط اينكه تغيير سن نداده باشند . 1342ن نيمه اول سال يمتولد -4-2

مشموالن داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه زمان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت  -5-2 

 .ر برگ اعزام( باشد)مندرج د

الزم است در  در صورت عدم تمديد موعد اعزام، باشد،افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي دانشگاه مي –تبصره 

 ،ه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابطدرصورت قبولي در دانشگا . اين افرادتاريخ مقرر)مندرج در برگ اعزام( به خدمت اعزام شوند

 جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. در غير اين صورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود .

قانون  33ماده  2و  1)برابر تبصره  در سنوات مجاز تحصيلي 31/6/93دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ  -6-2

 ند .شوفارغ التحصيل مي خدمت وظيفه عمومي(

فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان  -7-2

 ارد غيبت نشده باشند .وپذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يک سال سپري نشده و 

ائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت باالترين مقام اجرايي سازمان ها با ارخانهها و يا وزارتكاركنان متعهد خدمت در سازمان -8-2

 براي ادامه تحصيل . همربوط

 براي ادامه تحصيل . هوهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوطركاركنان پايور شاغل در ني -9-2

 ييد و داراي معافيت تحصيلي حوزه .اب علوم ديني دارنده مدرك معادل كارشناسي مورد تأطلّ -11-2

ه خراسان و اصفهان تأييد نمايند كه طلبه قادر است ه يا مركز مديريت حوزه علميّهاي علميّشرطي كه مركز مديريت حوزه* به  

يل وي ، اشتغال به تحصزات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، با همان معافيت تحصيلي حوزهضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موا

اين گونه دانشجويان براي ثبت نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند. . بالمانع استدر دانشگاه 

ادامه تحصيل وي در دانشگاه منوط به  ،خاتمه يافته اعالم كندلغو يا اي را ه معافيت تحصيلي طلبهبديهي است هر موقع حوزه علميّ

 ازمان وظيفه عمومي و صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي است.اجازه س

 .)پزشكي، كفالت و يا ... ( در مدت اعتبار آن مشموالن داراي برگه معافيت موقت -11-2

 فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي بدون غيبت اوليه.) سربازان در حال خدمت( كاركنان وظيفه  -12-2



 

 

 

باشند ليكن بايد پس از رسد مجاز به شركت در آزمون ميبه اتمام مي 31/6/93نان تا تاريخ اي كه خدمت آوظيفهكاركنان  تبصره:

 . قبولي و موقع ثبت نام در دانشگاه، گواهي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند

خ انصراف آنان ها درصورتي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي انصراف داده و همچنين از تاريدانشجويان انصرافي دانشگاه -13-2

اينكه قبالً )از  ه. مضافاً مشروط بسال سپري نشده باشد در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يک

 به بعد( از امتياز يک بار استفاده نكرده باشند. 22/8/91تاريخ 

 :   تذكر
تحصيلي براي آنان عافيت ، مدر دانشگاهورت شركت درآزمون و قبولي باشند و درصمشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي( 1

 باشند .صادر نگرديده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام ازآنان نمي

 باشند . دانشجويان اخراجي دانشگاهها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم ، مجاز به ادامه تحصيل نمي( 2

 باشند . كارشناسي ارشد مجاز به شركت مجدد در اين آزمون نميفارغ التحصيالن دوره ( 3

  .باشدمدت تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر سه سال مي( 4

 

      راپزشكان :يقانون خدمت پزشكان و پشرايط شركت مشمولين  -3

كارشناسي ارشد، دكتري  كارشناسي، قاطع كارداني،در يكي از م هاي مورد نياز وزارت بهداشترشتهاز  ،چنانچه رشته تحصيلي   
 ارسال مدرك مربوطهبا را طرح نيروي انساني قانوني ت اوضعيت خدمبايد جهت شركت در آزمون مذكور،  داوطلب ،عمومي باشد

 مشخص نمايد.
سـال از   كه بيش از يـک رشد به هنگام ثبت نام در آزمون كارشناسي امشمول طرح نيروي انساني هاي پيراپزشكي داوطلبان رشته (1

 .بار در آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و غير مـرتبط شـركت نماينـد    توانند صرفاً يکمي ،زمان فارغ التحصيلي آنها نگذشته باشد

 مقطع كارشناسي كماكان به قوت خود باقي است. تعهدات مربوط به خدمات قانوني بعالوه،

التحصـيل شـوند،   بوده و پس از تاريخ برگـزاري آزمـون فـارغ    ترم آخر دانشجويي ،م در آزمونافرادي كه به هنگام ثبت نا :1 تبصره

التحصـيلي آنهـا بـه    پذيرفته نشوند، در صورتي كه حداكثر بيش از يک سال از زمان فـارغ شركت نموده و مربوطه در آزمون چنانچه 

 در آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و غير مرتبط شركت نمايند توانند يكبار ديگرهنگام ثبت نام تا آزمون بعدي نگذشته باشد، مي

گردنـد، در صـورت   شوند به دليل اينكه مشـمول محسـوب مـي   التحصيل ميبه عبارتي افرادي كه قبل ازتاريخ برگزاري آزمون فارغ)

 نمايند (. شركت در آزمون از فرصت يک بار خود استفاده مي

رح نيروي انساني را شروع كرده باشند در صورت قبولي در آزمون، با دانشگاه محل انجام خدمت ضمناً افرادي كه خدمات قانوني ط

  شود.تسويه حساب نموده و ادامه طرح موكول به بعد از اتمام تحصيل مي

رفتـه  پذي لـي شـركت كـرده و   يک بـار در آزمـون   بعد از فراغت از تحصيلافرادي كه مشمول طرح نيروي انساني بوده و  :2تبصره  

كـه   باشـند درآزمون مـي مجدد مجاز به شركت در صورتي و  بودهخود طرح نيروي انساني اند مكلف به انجام خدمات قانوني نشده

را به اتمام برسانند. بديهي است اين افراد در صورت شـروع بـه تحصـيل در     هخدمات مربوط 31/6/93تا تاريخ پس از شروع طرح 

 .واهي پايان طرح را به عنوان يكي از مدارك الزامي به دانشگاه محل تحصيل ارائه نمايندبايست گمقطع كارشناسي ارشد مي

قانون خدمت پزشكان و پيرا پزشكان را انجـام داده  ه ب التحصيالن مشمول قانون طرح نيروي انساني كه خدمات مربوطارغكليه ف( 2

پايـان طـرح ( در آزمـون كارشناسـي ارشـد      يا درك مربوطه ) معافيت و توانند با ارائه ماند مييا از انجام اين خدمات معاف گرديده

 شركت نمايند.

دوره ضرورت خود مي باشـند هماننـد    انجامپيام آوران بهداشت در حال متقاضياني كه به عنوان براي شرايط شركت در آزمون  ( 3

 باشد .همه مشمولين خدمت وظيفه عمومي مي



 

 

 

ي، دندانپزشكي، داروسازي بشرط اتمام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان تا هاي پزشكفارغ التحصيالن رشته (4

 باشند.مجاز به شركت در آزمون ميو يا معافيت از انجام آن،  ،31/6/93تاريخ 

ي تواننـد در آزمـون ورود  بـدون محـدوديت مـي    تحـت عنـوان اسـتعدادهاي درخشـان،     پيراپزشـكي هاي رشتهيالن صالتحفارغ ( 5

 شركت نمايند. كارشناسي ارشد

 و خـدمات مربـوط بـه طـرح را بايـد بصـورت       باشـند ميمورد نياز وزارت بهداشت كه مشمول طرح نيروي انساني  رشته هاي ( 6

پرسـتاري ، اتـاع عمـل ، هوشـبري ، راديولـوژي ، علـوم        ،پزشـكي ، دندانپزشـكي ، داروسـازي   : عبارتنـد از  اجباري انجام دهنـد، 

 .و بهداشت دهان  هاي پزشكي ، پرستاري دندانپزشكيفوريت آزمايشگاهي ،

 شركت در آزمون كارشناسي ارشد محدوديتي نخواهند داشت.الذكر از نظرقانون فوع مشمول هايساير رشته ( 7 

ئـت بـدوي   افرادي كه موارد فوع الذكر را رعايت ننموده و پذيرفته شوند ، پس از پـذيرش قبـولي آنهـا لغـو شـده و قـوانين هي       (8

 .رسيدگي به تخلفات در آزمونها درخصوص آنها اجرا خواهد شد 

 تذكر مهم: 

جلسه شوراي عالي برنامه ريزي  دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب چهل و سومين آيين نامه آموزشي 31با توجه به مفاد الف( 

گذرانـدن   ،"ت تمام وقت به تحصييل بريردازد  دانشجوي دوره كارشناسي ارشد بايد به صور" 18/5/89علوم پزشكي به تاريخ 

   .باشدروي انساني همزمان با تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته مجاز نمييطرح ن

  (ب

 تعهدات: -4

 . رفته شدگان اقدام به اخذ تعهد خواهد نمود.يرنده بر اساس ضوابط و مقررات وزارت متبوع از پذيدانشگاه پذ

 ط  استفاده از آنها:يرامختلف و ش يه هايسهم  -5
ک از يچ يدر ه پس از اتمام مهلت ويرايش اطالعات، ه آزمونير سهمييند و تغيه خود دقت نمايست در انتخاب سهميباين ميداوطلب

 داوطلب (رش يا عدم پذيو  شريپذ: صورت  در هر )باشد .ير نميپذمراحل آزمون امكان
هاي تحصيالت تكميلي و تخصصي مصوب جلسه علني يرش دانشجو در دورهبر اساس قانون برقراري عدالت آموزشي در پذ

 :از عبارتست سهميه هاي انتخابيمجلس شوراي اسالمي،  29/1/89

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

 .از ظرفيت كل %(81) - آزاد هيسهم -2

 . كلپذيرش  اد بر ظرفيتبصورت ماز استعداد درخشان )با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي( سهميه  -3

%( دانشجو 21% و81درهر رشته براي هرسهميه درصورت كسب حدنصاب فقط به تعداد ضريب مربوط به آن سهميه) :1تذكر 

 .نفر به سهميه رزمندگان اختصاص دارد 2نفر به سهميه آزاد،  8باشد نفر مي 11اگر ظرفيت پذيرش يک رشته  . مثالًشودپذيرفته مي

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

 باشد.% نمره آخرين فرد پذيرفته شده سهميه آزاد مي81يكي از شرايط سنجش در سهميه رزمندگان كسب حدنصاب  :2تذكر 

 پذيرفته نشود. عدم كسب حد نصاب الزممندگان باشد ولي بدليل در سهميه رز 1بعنوان مثال ممكن است فردي حائز رتبه 

نمايند بيش از تعداد ظرفيت پذيرش براساس اگر تعداد افرادي كه در سهميه رزمندگان نمره حدنصاب را كسب مي : 3تذكر 

اضافي پذيرش  و هيچگونه ظرفيت پذيردصورت ميپذيرش  ،به ترتيب اولويت نمره و براساس ظرفيت  ضريب مربوطه باشد،

 نخواهد شد.

 يابد.رفيت آن به سهميه آزاد اختصاص ميدر صورت عدم كسب نمره حدنصاب توسط رزمندگان ظ : 4تذكر 



 

 

 

جزو  ،موفق به كسب نمره قبولي در سهميه آزاد گردد رزمندگاندر صورتي كه هر يک از شركت كنندگان در سهميه  : 5تذكر 

 آزاد محسوب خواهد شد.سهميه 

 گردد.و به نسبت مدت حضور در جبهه فرد محاسبه و اعمال  مي 1نمره رزمندگي بعنوان نمره يک درس با ضريب  : 6تذكر 

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

رت وجود فرد متقاضي واجد شرايط معرفي شده تكميل خواهد شد. ظرفيت مربوط به آيين نامه استعداد درخشان در صو :8تذكر 

 ظرفيت مازاد استعداد درخشان آن دانشگاه تكميل نخواهد شد.صورت ندر غير اي
 

بر اساس شرايط داوطلب تحت عنوان سهميه رزمندگان  در هر رشته رشيپذكل ت يظرفاز  %21حداكثر ه رزمندگان :يسهم -1-5

و  % 25جانبازان  -آزاده  ، همسر و فرزندآزاده ،شاهد همسر و فرزند - ثارگرانيا – زمندگانربه  "5-1-2"تا  "5-1-1"در بندهاي 

 ،هيسهماين ط سنجش در ياز شرا يكي .اختصاص دارد مفقود االثرفرزند و همسر  -و باالتر % 25فرزند و همسر جانباز  -ا باالتر ي

 داوطلب بديهي است در صورتيكهباشد. يم ه آزاد در آن رشتهيسهم  ه شدهرفتين فرد پذينمره آخرحدنصاب  % 81حداقل كسب 

رش پذي اولويت، واجد ايدپس از تكميل ظرفيت پذيرش، حدنصاب الزم را كسب نم حد نصاب مربوطه را كسب ننمايد و يا

  .پذيرد، هيچگونه تغيير در سهميه صورت نميپس از اتمام مهلت ثبت نامنخواهد بود. همچنين 

      ر يافراد ز ،آن يبعد يه هايو اصالح يجيورود رزمندگان داوطلب بس يالت برايجاد تسهيقانون ا ين نامه اجرائياساس آئ بر

 ند.يه رزمندگان استفاده نمايتوانند از سهم يم

  : يجيرزمندگان بس -1-1-5

الت يجاد تسهيقانون ا يين نامه اجراييدر آچهارگانه ماده مذكور  يو تبصره ها 1كه براساس ماده  يجيبس رزمندگان -1-1-1-5

 31/6/1367تا  31/6/1359خ ياز تار يبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال يجيورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بس يبرا

ضمن  الزم است ، انده باطل حضور داشتهينبرد حق عل يجبهه ها ياتيا متناوب داوطلبانه در مناطق عملي يماه متوال 6حداقل 

، (  "صرفاً براي نيروهاي رزمنده بسيجي"مستضعفين هاي نيروهاي مسلح )آجا، سپاه، ناجا، ودجا، سازمان بسيجسازمانمراجعه به 

اقدام خود  مربوط به سهميه رزمندگان رقمي 12كد رهگيري  و دريافت ه رزمندگانيل فرم مخصوص استفاده از سهمينسبت به تكم

تا آمار و اطالعات آنان خود اقدام نمايند و كد رهگيري نسبت به درج سهميه آزمون  اينترنتي ثبت نام تقاضانامهو سپس در  كرده

دفتر خدمات و طرح حكمت تاييديه نهايي توسط در نهايت رد. يقرار گ ييد نهايمورد تائمربوطه بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد 

 گردد.زش پزشكي ارسال ميمعاونت نيروي انساني ستاد كل ن.م به مركز سنجش آمو

محل نگهداري ، الزم است ضمن مراجعه به  سازمان بسيج مستضعفينداوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان تذكر مهم :

اقدام نمايند تا آمار و  رقمي 12كد رهگيري دريافت نيز و نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان پرونده، 

فرم ثبت سپس در  اين افراد موظفندمورد تائيد نهايي قرار گيرد .مستضعفين بسيج  سازماننان بعد از زمان ثبت نام توسط اطالعات آ

 خود اقدام نمايند . و كد رهگيري نسبت به درج سهميه آزمون اينترنتي نام 

 ته نخواهد شد .  بعد از اتمام مهلت ثبت نام پذيرفرزمندگان، رقمي  12بديهي است اعالم كدرهگيري ***

شود ين مييدفاع تع يعال يبراساس مصوبات شورا ياتيمناطق عمل: 1تبصره 

      پرسنل  يخدمت يهاتين تعهدات و ماموريفه و همچنيا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظيمدت حضور : 2تبصره 

، حضور يها و موسسات آموزش عالان دانشگاهيماهه دانشجو 6ز طرح يو ن در جبهه ينظام يهاها و ارگانها، سازمانوزارتخانه

 شود .ينم يداوطلبانه تلق

 شوند .نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاههاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمي : 3تبصره 



 

 

 

. لذا باشدهر سال متفاوت ميو هر آزمون اي استفاده از سهميه رزمندگان بربراي  ايثارگري رقمي 12كد رهگيري :  4تبصره 

 رقمي 12مربوطه نسبت به دريافت كد رهگيري  سازمان ذيربط يا ناحيه براي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به بايستميداوطلبان 

 مخصوص همان آزمون اقدام كنند .   جديد

يا ) يعني داوطلباني كه پدر و مادردت حضور در جبهه را دارندم  كه منحصراًو ايثارگراني فرزندان و همسر رزمندگان :  5تبصره 

 مشمول استفاده از سهميه نخواهند بود . باشند(آنان فقط داراي مدت حضور در جبهه مي همسر

                                                                                     چنانچه عالوه بر ميزان موظفيآن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران  -2-1-1-5

حق عليه باطل حضور  يهادر مناطق عملياتي و جبههماه ناپيوسته  9ماه پيوسته يا  6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359از تاريخ 

ضمن عالمت  داوطلبان الزم است استفاده نمايند. اين قبيل هميه رزمندگان امتياز ستوانند از مياند با تاييد نهايي ستاد كل ن.م. داشته

  رقمي پيگيري در محل مربوط اقدام نمايند. 12نسبت  به درج كد  ،ثبت نام فرمدر  گذاري در بند مربوط به سهميه

هه به سازمان ذيربط مراجعه و با % و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جب25تذكر مهم: جانبازان با درصد جانبازي زير 

ارائه كارت جانبازي يا آزادگي، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تكميل نمايند و آمار و اطالعات آنان بعد از 

ه هاي نيروهاي مسلح مورد تاييد نهايي قرار گيرد و در گزينش نهايي به مدت حضور جبهه معادل شدزمان ثبت نام، توسط سازمان

 با درصد جانبازي و مدت اسارت اضافه گردد.

 يجيورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بس يالت برايجاد تسهيقانون ا يين نامه اجراييآ 11ماده  2براساس تبصره   -3-1-1-5

ران و قانون اصالح قانون مذكور مصوب يات محترم وزيه 81/2/8631مصوب  يبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال

رفته يپذ سراسري يدر آزمونهاه رزمندگان يک نوبت با سهميبه بعد  1368كه از سال  يداوطلبان ياسالم يمجلس شورا 11/9/1371

ون ن آزميتوانند در ايم باشند، ه باطلينبرد حق عل يماه حضور داوطلبانه در جبهه ها 12حداقل مدت  يكه دارا يدرصورت ،اندشده

 را نخواهند داشت . يه رزمندگان در آزمون ورودينصورت حق استفاده از سهمير اي. در غ ندينما ه رزمندگان شركتيبا سهم

بار در دوره  کيو  يبار در دوره كاردان کيه رزمندگان يبا استفاده از سهم 1368كه بعد از سال  يآن دسته از داوطلبان:  1تبصره 

باطل باشند ه ينبرد حق عل يماه حضور داوطلبانه در جبهه ها 18قل حدا يكه دارا ياند ، در صورترفته شدهيوسته پذيناپ يكارشناس

 ند .يه رزمندگان شركت نمايآزمون با سهمن يتوانند در ا يم

طبق ضوابط ند ارفته شدهيارشد پذ يبار در آزمون كارشناس کيرزمندگان  هياز سهم كه با استفاده يآن دسته از داوطلبان:  2تبصره

را نخواهند وسته داخل( يارشد ناپ يره كارشناس)دو يليالت تكميتحص يدر آزمون وروده رزمندگان ياز سهم مجدد حق استفاده

  داشت .

هاي كارشناسي ارشد تذكر مهم: داوطلبان واجد شرايط سهميه رزمندگان اعم از اينكه در آزمونهاي ورودي تحصيالت تكميلي )دوره

كرده يا نكرده باشند براي استفاده از سهميه رزمندگان بايد طبق  ناپيوسته داخل و دكتري تخصصي( سنوات گذشته شركت

 گردند.توضيحات فوع عمل نمايند و تمام داوطلبان رزمنده و ايثار گر در اين آزمون در سهميه رزمندگان گزينش مي

   هآزاد ،االثر مفقود ، شاهد: و همسر فرزند  -% و باالتر 25و همسر جانباز  فرزند- % و باالتر25 جانباز -آزاده -2-1-5

- % و باالتر25 انجانبازآزادگان، شامل :  )كليه داوطلبان ايثارگر متقاضي استفاده از سهميه جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران

بر  ان ، صرفاٌاستفاده از سهميه رزمندگ به منظور  (فرزند و همسر: شاهد ، مفقود االثر، آزاده  -% و باالتر 25فرزند و همسر جانباز 

مشخص  عالمت گذاري در قسمت سهميه بنياد شهيد و امور ايثارگران واي بويژه كد ملي و اساس ورود صحيح اطالعات شناسنامه

 مادر يا خود پدر، ) اقدام نمايند و نيازي به ارائه كد رهگيري از سايت ايثار يا كد ايثارگري در فرم ثبت نام نمودن نسبت با ايثارگر

 ندارند. ر(ايثارگ

 ند . ينما يه خوددارين سهميلذا از انتخاب ا .باشنديه نمي% مجاز به استفاده از سهم25جانباز كمتر از  فرزندان و همسر تبصره :



 

 

 

 :  مهمتذكر 

ماه خدمت ( 6شش )داشتن  ،صورت استفاده درو  ي% به شرط عدم استفاده در آزمون قبل25حداقل  يجانبازان با درصد جانباز ٭

در صورت دارابودن مدت  % و آزادگان 25 يجانبازان با درصد جانبازاست .  يالزام ياضاف ي% جانباز11 ايوطلبانه درجبهه دا

فاده تفرم مخصوص اس يو آزادگ ي( مراجعه و با ارائه كارت جانبازيربط )سپاه پاسداران انقالب اسالميحضور در جبهه به ارگان ذ

 يرويمشترك سپاه پاسداران )ن از زمان ثبت نام توسط ستادند تا آمار و اطالعات آنان بعد يمال نيرا تكماز مدت حضور در جبهه 

و مدت اسارت اضافه  يبه مدت جبهه معادل شده با درصد جانباز يينش نهايرد و در گزيقرار گ ييد نهاييج( مورد تايمقاومت بس

  گردد .

ه ياستفاده از سهم يا متقاضيو  طيكه واجد شرا يبه داوطلباندر هر رشته رش يپذكل ت يظرفاز مانده يباق %81ه آزاد: يسهم -2-5

 . اختصاص دارد ،باشندينم رزمندگان

و پس  .دنيه خود را مشخص نمايفرم ثبت نام سهمدر ست يباي، لذا مباشنديه ميک سهميداوطلبان فقط مجاز به استفاده از كر  : تذ

  .در سهميه صورت نمي پذيرد ، هيچگونه تغيير از اتمام مهلت ثبت نام

-بر ظرفيت پذيرش عادي مي بصورت مازاداين سهميه  :سهميه استعداد درخشان )با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي( -3-5

 در صورتيكه فرد واجد شرايط وجود نداشته باشد ظرفيت مازاد استعداد درخشان آن دانشگاه تكميل نخواهد شد. باشد.

 :يمربوط به اتباع خارج ضوابط و مقررات -6
 

)سال  93سال  يگروه پزشك ياوسته رشته هيارشد ناپ يدر دوره كارشناسمتقاضي شركت در آزمون ورودي  ياتباع خارج

 ز باشند . ير نيط زيداراي شرا ديابط عمومي و اختصاصي آزمون يشرا عالوه بر( 93-94يليتحص

% نمره 111باشد و داوطلبان موظف به كسبيبطور آزاد بالمانع مايران مقيم در ج.ا. يرانير ايه داوطلبان غيشركت كل-1-6

-يآمده است م س موافقت بعملرآنان بصورت بو ليكه با ادامه تحص ينايكن در خصوص دانشجوي. لخواهند بود يحدنصاب قبول

اين افراد الزم است هنگام  .نديرا كسب نماسهميه آزاد آن رشته  يرانيرفته شده ايپذ فرد ين % حدنصاب نمره نفر آخر71ست يبا

 ركهراه ساير مداافت و يوزارت بهداشت در يق مركز خدمات آموزشياز طربرموافقت با بورس را اي مبني معرفي نامه ثبت نام

 ند . ينما سالاراسكن نموده و نسخه اصلي را 

 ن آزمون . يا يو اختصاص يط عموميداشتن شرا -2-6

ثبت نام  باشند.يم جمهوري اسالمي ايران و داراي اقامت قانوني مجاز به شركت در آزمون مربوطه ميغير ايراني مقاتباع فقط -3-6

 :باشداتباع مذكور در آزمون منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي زير مي

) تاييديه ن.ا. در مورد  رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يرويصادره از نمعتبر  اسييس يدفترچه پناهندگدارا بودن  -1-3-6     

 .اصالت و اعتبار آن ضروري است(

  .عتبراقامت م شش ماه حداقلبا گذرنامه دارا بودن  -2-3-6     

افغاني صادر گرديده و به صورت سه ماهه تمديد رواديد     هايي كه بر اساس طرح ساماندهي اتباع تبصره : آن دسته از گذرنامه     

  ورود و اقامت اوليه غير "ها درج عبارت شركت در آزمون و يا پذيرش آزاد را ندارند. از ويژگي بارز اين گذرنامهشوند، امكان مي

 در يكي از صفحات داخل آن است، كه ممهور شده است. "باشدقانوني مي

  وزارت  ين خارجيع و مهاجرامور اتبا اداره كلصادره از  93داراي اعتبار در سال ژه يت ويكارت هودارا بودن  -3-3-6     

 . كشور



 

 

 

 . وزارت كشور ين خارجيامور اتباع و مهاجراداره كل  صادره از ،93نهم معتبر در سال مرحله  كارت آمايش -4-3-6     

ت و اجراي روند امور كنسولي آنان براساس مفاد شيوه نامه ثب كارشناسي ارشددر آزمون غير ايراني  ثبت نام پذيرفته شدگان -4-6

و قابل دسترسي از پايگاه الكترونيكي به آدرس :  16/9/91 – 182182/12/41به شماره غير ايراني  دانشجوياننام 

www.msrt.ir/sites/iso  پذيرد.انجام مي  

در صورت عدم احراز شرايط مندرج در دفترچه بوده وملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه راهنماي ازمون  پذيرفته شدگان-5-6

در صورت قبولي، حقي براي آنان ايجاد نشده و پذيرش آنان لغو خواهد هيچ عذري مبني بر عدم اطالع از مفاد آن پذيرفته نيست . 

 شد. 

 گردد . باشند پذيرش آنان لغو مي دهآزمون گزينه اتباع غير ايراني را انتخاب ننمودر شدگان در هنگام ثبت نام چنانچه پذيرفته- 6-6

آزاد شاغل به تحصيل در موسسات آموزش عالي در واحدهاي اموزشي دانشگاههاي  غير ايرانيتحصيل همزمان اتباع  -7-6

، آموزش عالي اهل بيت)ع( و ساير موسسات آموزش پيام نور ، جامع علمي كاربردي ، مركز جامعه المصطفي)ص( العالميهاسالمي، 

 ممنوع است .  عالي

موزشي و دانشجويي دانشگاهها و موسسات اموزش آپذيرفته شدگان همانند پذيرفته شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات -8-6

 عالي محل قبولي خود خواهند بود

(  5رهجدول شماوعه )نها و موسسات آموزش عالي واقع در مناطق ممي تحصيلي دانشگاههاهپذيرش اتباع بيگانه در رشت-9-6

و  گردددر صورت انتخاب مناطق ممنوعه و قبولي آنان در اين مناطق پذيرش داوطلب كان لم يكن تلقي مي ".مي باشدمجاز ن
 ".آيدهاي مناطق مجاز به هيچ عنوان مقدور نبوده و از ثبت نام و تحصيل آنان ممانعت به عمل ميامكان بررسي جهت رشته

هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود )از جمله تعهدات اتباع خارجي در رشته  پذيرش-11-6

 استخدامي( و رشته هاي خاص و حساس اكيداً ممنوع است . 

ات وزارت مصوبطبق موظف به پرداخت شهريه تحصيلي  كليه مقاطع(،در )دگان غير ايراني آزمون كليه پذيرفته ش -11-6

لذا الزم است پيش از ثبت نام در آزمون با . باشندمي ) از مركز خدمات آموزشي پيگيري شود(كيبهداشت، درمان و آموزش پزش

آگاهي كامل از شهريه نسبت به ثبت نام اوليه اقدام نمايند. الزم به توضيح است ميزان شهريه بر اساس مصوبه دبيرخانه شوراي 

 ه قابل پيگيري است.هاي علوم پزشكي بوده و از طريق آن دبيرخانگسترش دانشگاه

 .مندرج در گواهينامه موقت يا مدرك رسمي فارغ التحصيالن رشته هاي مختلف كارشناسي 14دارابودن حداقل معدل كل -12-6

درصورت مغايرت معدل اعالم شده به مركزسنجش آموزش پزشكي با معدل مندرج در مدرك تحصيلي پذيرفته شدگان در مقاطع -

   ات درخصوص اين افراد اقدام خواهد شد . مختلف تحصيلي مطابق مقرر

ورودي آزمون محرز گردد كه دانشجو داراي مدرك تحصيلي همطراز غير ايراني چنانچه درحين تحصيل پذيرفته شدگان -13-6

به  بوده و مجدداً با شركت در اين آزمون در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده است از تحصيل ايشان ممانعت)كارشناسي ارشد( 

گردد . دانشگاه محل تحصيل در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و عمل آمده و اخراج محسوب مي

 ثبت نام اوليه مي باشد .

بازگردند و دانشگاه محل تحصيل در اين خويش بايست پس از فراغت از تحصيل به كشور فارغ التحصيالن غير ايراني مي-14-6

  .باشدميمبني بر بازگشت به كشور متبوع خويش پس از فارغ التحصيلي از دانشجو  محضري زم به اخذ تعهدخصوص نيز مل

باشد كه از طريق مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت بررسي و پذيرش نهايي دانشجو منوط به تائيد مراجع ذيربط مي -15-6

  گردد.اعالم مي

 باشد.ن غير ايراني منوط به ارائه رواديد خروج قطعي از سوي دانش آموختگان ميالتحصيالصدور دانشنامه به فارغ -16-6

http://www.msrt.ir/sites/iso
http://www.msrt.ir/sites/iso


 

 

 

 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... -7
-در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... )عج( مي 1393-94تمامي داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

معتبر ) به باشند و با ارائه گواهي عضويت وزارت دفاع  –نيروي انتظامي  –ارتش  –سپاه پاسداران  و رسمي نيروهايبايست عض

 باشند . دانشگاه مياين از محل خدمت مجاز به شركت و انتخاب و مجوز شركت در آزمون  به بعد( 92تاريخ شهريور ماه سال 

 معاونت آموزشي –نصرتيكوچه شهيد  -خيابان شيخ بهايي -الصدراخيابان م -ميدان ونک -آدرس دانشگاه: تهران

  82483143تلفن -www.bmsu. ac.ir:  آدرس اينترنتي

 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي ارتش -8

 :شرايط عمومي 
 نيروهاي مسلح رسميپرسنل  -1

 عدم محكوميت به محروميت از خدمت دولتي  -2

 و يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي عدم سابقه عضويت  -3

 مخدر اعتياد به مواد عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم  -4

 اعالم مراجع ذيصالحبرابرنداشتن سوء پيشينه كيفري   -5

 ا قوانين ارتش ج .ا . ابرهاي آموزشي درصورت استعفا و يا اخراج برهاي دورهسپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت هزينه  -6

 .راه تحقق اهداف آن قالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران و آمادگي فداكاري درن به انايما -7

 عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران .   -8

 :شرايط اختصاصي
شت و درمان نيروي هاي پرستاري و روان شناسي درصورت داشتن مجوز ادامه تحصيل از اداره بهدادانش آموختگان رشته -1

 .محل خدمت مي توانند در آزمون كارشناسي ارشد شركت نمايند

 و يا بيشتر باشد . 14معدل كل دانش آموختگي در مقطع كارشناسي بايستي  -2

 نشگاه علوم پزشكي ارتش مي باشد.و تائيد دا هصدور مجوز براي شركت در آزمون منوط به هماهنگي نيروي مربوط  -3

نيروي مربوطه و يا شخص داوطلب  هاي آموزشي برعهدهل در دانشگاه غير شبانه روزي بوده و كليه هزينهتحصي -الف  :ذكراتت

 باشد.مي

 باشد.تحصيلي براي مقاطع كارشناسي ارشد الزامي مي انتساب )ماموريت( -ب

  .ولي در صورت امكان خوابگاه واگذار خواهد شد انشگاه تعهدي در قبال خوابگاه نداردد -ج

-ساختمان مركزي -امام رضا)ع( 511جنب بيمارستان  -خيابان سرهنگ اعتمادزاده -فاطمي غربيخيابان  -س دانشگاه: تهرانآدر

   www.AUMS.ac.ir آدرس اينترنتي :  -  آموزشي معاونت-3طبقه 

 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه شاهد -9
جهت كسب اطالعات الزم در  1393-94لبان متقاضي دانشگاه علوم پزشكي شاهد براي آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي داوط

اسامي واجدين   5/5/93در تاريخ دقت نمايند درس اينترنتي آن مراجعه نمايند. ضمناً داوطلبان متقاضي آرابطه با اين دانشگاه به 

از طريق سايت مركز ،هر رشته آن دانشگاه براي برابر ظرفيت پذيرش  3به تعداد علمي و مرحله به ترتيب اولويت نمره  شرايط

طي  و و بررسي صالحيت هاي عمومي خواهد شد. اين افراد پس از انجام مصاحبه اعالم مركز سنجش آموزش پزشكي سنجش

به منزله كسب اولويت افراد ت معرفي اين الزم به توضيح اس مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند شد.

 باشد.نميقبولي پذيرش و يا 

http://www.aums.ac.ir/


 

 

 

 اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام-1

 اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي -2

 ير قانونيعدم سابقه وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمانها و گروههاي غ-3

 نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر-4

 پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه-5

-اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر)چادر( براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش است. بديهي است در خصوص صالحيت -6

گزينش دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نهايي  هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوع بررسي الزم از سوي هسته

 داوطلبان منوط به تاييد هسته گزينش دانشگاه خواهد بود.

در صورت وجود  دانشگاه تعهدي در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم ندارد. اين گروه از دانشجويان صرفاً-7

 وانند از خوابگاه استفاده نمايند.تظرفيت مازاد خوابگاهي و با پرداخت قيمت تمام شده مي

 دانشگاه شاهد -روبه روي حرم مطهر حضرت حضرت امام خميني -قم ابتداي آزاد راه تهران، -تهراندانشگاه:  آدرس

 www.shahed.ac.ir آدرس اينترنتي :  

 :ت مدرستربي ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه -11

آزمون كارشناسي ارشد سال هاي مورد پذيرش از طريق رشتهبراي  تربيت مدرسدانشگاه ادامه تحصيل در داوطلبان متقاضي 

جهت ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل براي آن دانشگاه  دقت نمايند وزارت بهداشت، 1393-94تحصيلي 

شود قبل از باشد. لذا توصيه ميذيرش كليه ضوابط تحصيلي تابع قوانين آن دانشگاه ميشود. پس از پاجرا ميپذيرش دانشجو 

 ضمناً داوطلبان به نكات زير نيز توجه نمايند. انتخاب محل تحصيل دقت وتحقيقات الزم بعمل آيد.

يک ميليون تومان گرانت پژوهشي هاي اول آزمون كارشناسي ارشد تا مبلغ دو ميليون تومان و براي رتبه دوم تا مبلغ براي رتبه-1

 گيرد. پس از تصويب موضوع پايان نامه در اختيار دانشجو قرار مي

 شود.آزمون كارشناسي ارشد خارج از نوبت خوابگاه داده مي 2و 1به رتبه هاي -2

حضوري و مجازي را ندارد. هاي شبانه، نيمه دانشگاه به هيچ وجه امكان تامين مسكن، خوابگاه و امكانات رفاهي را براي دوره -3

 براي كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه مراجعه شود. 

طبق ضوابط صندوع رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري در روزهاي غير تعطيل از شنبه تا چهارشنبه ارائه تغذيه -4

 شود. مي

 شگاه تربيت مدرسدان -هاي چمران و جالل آل احمدتقاطع بزرگراه –تهران  آدرس:

 www.modares.ac.ir آدرس اينترنتي : 

 : آزاد اسالميضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه  -11

آزمون كارشناسي ارشد سال هاي مورد پذيرش از طريق رشتهبراي  آزاد اسالميدانشگاه ادامه تحصيل در داوطلبان متقاضي 

پذيرش دانشجو در ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل  دقت نمايند ،وزارت بهداشت 1393-94تحصيلي 

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

قبل از انتخاب محل تحصيل دقت  شودباشد. لذا توصيه ميتابع قوانين آن دانشگاه مي)از جمله هزينه دوره تحصيل ( يتحصيل

 وتحقيقات الزم بعمل آيد.

http://www.shahed.ac.ir/


 

 

 

 درخشان : يه استعدادهاياستفاده از سهم يضوابط مربوط به داوطلبان متقاض -21
با  يدرخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشك ياستعدادها ادامه تحصيل التين نامه تسهياستفاده از آئ يداوطلبان متقاض

 ،اين مركزهاي بعدي اطالعيه همچنين  و مربوطه ن نامهييآست پس از مطالعه يبا يم ، آزمون ورودي بدونو  آزمون ورودي

و  با آزمون ورودي ثبت نام متقاضيان در هرصورت هاي بعدي اقدام نمايند. براساس دستورالعملط الزم ، ياحراز شرا درصورت

  .باشدمي الزامي بدون آزمون ورودي

  :جهت مطالعه آيين نامه وسعه آموزش پزشكيسايت مركز مطالعات و ت

   http:// edc.behdasht.gov.irنامه هاي استعداد درخشان/بخش نامه ها و آيين نامه ها/يين/آ

 21/11/89مصوب  -تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتازو استعداد درخشان به مقاطع باالتر" نامهآيين

جهت انجام مراحل مربوطه و معرفي از طريق  14/5/93لغايت 1/5/39، از تاريخ لذكرفوع ا متقاضيان پس از رويت آيين نامه-1

 32/5/93لغايت 15/5/39 از تاريخ تا دانشگاه مذكور نسبت به معرفي آنهادانشگاه، به دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمايند 
يخ مذكور، مكاتبات بعدي قابل رسيدگي نخواهد اقدام نمايند. بديهي است در صورت عدم دريافت اسامي واجدين شرايط در تار

 بود.

لزومي ندارد كه  در صورتيكه تمايل داشته باشند  تذكر مهم  :متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان بدون آزمون

، مركز زمان مقرر بصورت اينترنتي طي  در آزمون شركت نمايند. بديهي است در صورت عدم معرفي داوطلب از سوي دانشگاه

توانند همانند ساير تمايل داشته باشند مياين افراد گيرد. همچنين درصورتيكه سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي را بعهده نمي

 ( با شرايط عادي در آزمون شركت كنند.مذكور)بدون استفاده از آئين نامه  عادي داوطلبان

در صورتيكه در آزمون با شرايط عادي شركت نمايند،  اد درخشان بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعد -2

 يكسان باشد. ،استفاده از آيين نامه استعداد درخشان موردلزومي ندارد رشته امتحاني با رشته انتخابي 

دقت نمايند  آزمون باو ( نمايند) كه در آزمون شركت مي آزمون بدونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان -3

سنجيده خواهند شد در صورتيكه پذيرفته نشوند براي شرايط عادي در سهميه آزاد همانند ساير مازاد  ابتدا براي اين سهميه

 داوطلبان عادي مورد سنجش واقع خواهند شد.

جهت استفاده از ام مراجعه به دانشگاه بهنگ دقت نمايند بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -4

از طريق همين سايت  متعاقباًجدول ) باشند مي در يک رشته، بر اساس جدول پذيرشمحل  2 به انتخابمجاز فقط ، اين سهميه

مازاد  ظرفيتاگر باشد.  لذا ميلويت پذيرش با دانشجوي واجد شرايط آن دانشگاه وبديهي است در هر دانشگاهي ا .(گردداعالم مي

و اگر ظرفيت بيش از يک نفر باشد پذيرفته خواهد شد دانشگاه همان در اولويت و دانشجوي واجد شرايط  ،دانشگاه يک نفر باشد

شايان ذكر است اولويت بندي بين  .خواهد شدپذيرفته ها دانشگاه سايراز  ،و در اولويت ان واجد شرايطدانشجوياز حداقل يک نفر 

محاسبه  ،متياز كسب شده توسط دانشجو بر اساس جدول امتيازدهي مربوطه توسط دانشگاه محل تحصيلدانشجويان برمبناي ا

 خواهد شد.

 مصوب -تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتازو استعداد درخشان به مقاطع باالتر"نامه آيين– 2ماده -1-با توجه به بند ب-5

ميانگين لحاظ بايست در دوره كارداني نيز به به اول مقطع كارشناسي ناپيوسته ميالتحصيالن رتاينكه فارغمبني بر  "21/11/89 تاريخ

دو سال بيش از رساند با عنايت به گذشت التحصيالن هم رشته با ورودي مشترك باشند، به اطالع داوطلبان مي% برتر فارغ11جزء 

 ردد. گو بعد از آن اجرا مي 93از زمان تصويب آن، شرط مذكور از آزمون سال 

  شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي -31

داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي توجه نمايند بهنگام انتخاب محل تحصيل مي بايست 

 كد اين شعب را انتخاب نمايند.



 

 

 

داوطلبان دقت . شودي اين دانشگاهها مراجعه جهت كسب اطالعات الزم از شرايط و ضوابط شعب به آدرس پايگاه الكترونيك-1

   گردد. هزينه دريافت ميهاي تحصيلي، از دانشجويان براي تامين هزينهنمايند در هر نيمسال طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه 

اند، عب مربوطه نكردهاند ويا شروع به تحصيل در ششعب بين الملل كه اقدام به ثبت نام ننموده 92پذيرفته شدگان آزمون سال  -2

 باشند.شامل محروميت يک ساله نمي

دولتي آن رشته  سهميه آزاد دانشگاه درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده 65يكي از شرايط قبولي در اين شعب كسب حداقل  -3

 باشد .مي

اختيار تشكيل كالسها به عهده   ،درصد ظرفيت اعالم شده باشد 51كمتر از پس از اعالم نتايج اي درصورتي كه ظرفيت رشته -4

  شركت نمايد. 93داوطلب مي تواند مجدداً در آزمون سال  ،دوره انحاللدر صورت لذا دانشگاه برگزار كننده مي باشد .

 اعالم خواهد شد.بهمراه ساير ظرفيتها الملل به هنگام انتخاب محل ظرفيت پذيرش رشته هاي شعب بين -5



 

 

 

 

لذا هر  ،رديپذيصورت مآن رشته رنده يپذ يهادانشگاهكليه در  ك رشتهي انتخابنشجو بر اساس رش داين آزمون پذيدر ا

تغيير رشته نيز در هيچيک از  باشد.يمهمان رشته رنده دانشجو يپذ يه دانشگاههايک رشته در كليوظف به انتخاب تنها م داوطلب

 .شدباپذير نميامكان)برگزاري ، قبولي و تحصيل( آزمون مراحل 

شركت  يورود در آزمون ستيبا يباشند ، م ين الملل ميخواهان شركت در شعب ب كهيند در صورتيداوطلبان دقت نما تبصره :

 باشد.(ير نميپذ ر رشته امكانييتغ) . كسان باشدين الملل يا رشته مورد نظر در شعبه بآزمون ب ينرشته امتحا و نموده

 باشد.سامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي مي ،تغييرطالعات و تنها مرجع اعالم هرگونه ا-1

 برگزار خواهد شد . ياک مرحلهيه رشته ها به صورت يدر كل 93ارشد سال  يآزمون كارشناس -2

  يسيزبان در سطح انگل يشامل درك متون و واژگان عموم كه يبصورت عموم هاه رشتهيآزمون زبان در كل -3

Upper Intermediate برگزار خواهد شد .است،  (وسط به باال ) مت 

 ،هر گونه انتقال  يعلوم پزشك يزيربرنامه يعاليمصوب شورا وستهيناپ ارشد يكارشناس يهادوره ين نامه آموزشيبر اساس آئ -4

شود با آگاهي يلذا به داوطلبان توصيه م باشد. يممنوع م وستهيناپ ارشد يدوره كارشناسل در يمحل تحص ييا جابجايو ر رشته ييتغ

 كامل و بر اساس شرايط شخصي و عالقه اقدام به انتخاب محل تحصيل نمايند.

علوم  ريزيعالي برنامهبراساس مصوبات شوراي جايي، انتقال و ميهمانيقوانين مربوط به جابش الزم به توضيح است پس از پذير

 . ري از طريق اين مركز خودداري شوديگيتوسط دانشگاه پذيرنده اعمال خواهد شد. لذا از هرگونه پ پزشكي،

 رفته شونديشركت نموده و پذ يدر آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك( 93-94سال تحصيلي) 93كه سال  يكسان -5

، باشند ي( نم94-95 يلي)سال تحص 94، مجاز به شركت در آزمون سال دهندل انصراف يو پس از ثبت نام در دانشگاه از ادامه تحص

هئيت بدوي رسيدگي تخلفات  بهو ن امر، داوطلب متخلف محسوب شده يت ايشدن عدم رعا است در صورت محرز يهيبد

  شد. خواهد معرفيآزمونها 

شركت نموده و پذيرفته شده وزارت بهداشت ( در آزمون كارشناسي ارشد 92-93)سال تحصيلي  92كساني كه در آزمون سال -6

در صورت  باشند. بديهي استاند مجاز به ثبت نام در اين آزمون نميت نام ننموده يا انصراف دادهبودند ولي به هر دليلي ثب

 شد. خواهد معرفيهئيت بدوي رسيدگي تخلفات آزمونها  بهو  محرزشدن عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلف محسوب شده

 نمي شود.(ي الملل دانشگاههاي علوم پزشكشعب بين)اين بند مشمول پذيرفته شدگان 

 پس از مطالعه دقيق دفترچه،لذا  .باشدبه عهده داوطلب مي و ارسال مدارك ثبت نامفرم مسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل  -7

د ايجاد شده بدليل تكميل اطالعات موراشتباه يا د بعبارتي هرگونه خود نمايو مدارك اقدام به تكميل اطالعات  شخصاًداوطلب 

  .باشديا كافي نت و... مورد پذيرش نمي وسط اشخاص ديگرت

و ارسال ثبت نام  به هنگام تكميل فرم ستا بايست فرم ثبت نام را تكميل نمايد. الزممي  93آزمون كارشناسي ارشد  داوطلب-8

ه پس از و بالفاصل)در محل تعيين شده( بصورت همزمان پس از تكميل فرم ثبت نام و ارسال مدارك . بعمل آيددقت الزم مدارك 

نام و پس از تكميل مراحل ثبت داوطلب موظف است. شود براي وي كد رهگيري صادرمي ،فشار دادن دكمه ثبت توسط داوطلب

.ددي آزمون  نزد خود محفوظ نگه داربراي مراحل بع را  نسخه چاپ شده از فرم ثبت نام ،صدور كد رهگيري گرفتن تأييديه  

داوطلب اسكن شده از سوي مدارك تصوير و به منزله ثبت نام اوليه و ارسال اطالعات الزم به ذكر است دريافت كدرهگيري 

 شود.محسوب نمي يسالي وو يا تاييد اطالعات يا مدارك ارشركت در جلسه آزمون به هيچ عنوان مجوزي جهت باشد و مي

 اطالعات ضروري: –ج 

 



 

 

 

و به منزله  دگيرميانجام  درج شده نام ثبت فرم در ي كه توسط داوطلب بر اساس اطالعاتآزمون صرفا صدور كارت شركت در  -9

و اطالعات اعالم شده از سوي داوطلب ، توسط مركز سنجش  ، مداركمجوز حضور در جلسه آزمون بوده و به معني تائيد شرايط

 باشد. آموزش پزشكي نمي

نوع سهميه، مدارك و ساير ، ام ناطالعات مندرج در فرم  ثبت در مغايرتمشاهده در صورت  و پس از آن در استخراج نتايج نهايي

يا ارسال اسكن مدرك غيرمرتبط در محل تعيين شده به عنوان  ا ناقص و يا ناخوانا بودن مداركارائه شده توسط داوطلب و يموارد 

)از جمله حذف مل خواهد آمدعباقدام الزم  توسط مركز سنجش آموزش پزشكي  نمونه كارت ملي به جاي مدرك تحصيلي،

 .روند سنجش و پذيرش(داوطلب از 

در هر مرحله از  فردبر محروم شدن عالوه يا حين تحصيل در هر مرحله از آزمون و تخلف تقلب  در صورت محرز شدنالبته  

 خواهد شد.معرفي گيري تصميم وزارت متبوع آزمونها هيئت بدوي رسيدگي به تقلب و تخلف بهمتخلف  ،تحصيل

ت نام نسبت به ارسال مدارك اسكن شده خود بصورت اينترنتي در همان آدرس فوع الذكر همزمان با ثببايست داوطلبان مي-11

الزم باشد. آماده  و حجم مورد نظرالزم است كليه مدارك بر حسب مورد  ،به تكميل فرم ثبت نام اينترنتي اقدام نمايند. لذا قبل از شروع

اخذ نخواهد شد . لذا داوطلبان ملزم  E.mailرسال از طريق پست و به توضيح است كه هيچگونه مدركي بصورت حضوري يا كتبي يا ا

به صورت اينترنتي ارسال و در محل تعيين شده باشند كليه مدارك اسكن شده خود را بصورت فايل براساس دستورالعمل مربوطه مي

در هر مرحله از آزمون و بعد از آن از روند كنند ارسال و يا نادرست  و يا ناخوانا يا ناقص ودهنمايند. كساني كه مدارك خود را ارسال ننم

  . آزمون حذف خواهند شد

بايست با اند، ميكه تاكنون معدل يا دانشنامه خود را بصورت رسمي دريافت ننموده التحصيالن دانشگاه هاي علوم پزشكيفارغ -11

اه محل تحصيل خود مراجعه نموده و از طريق به دانشگ 3/12/92لغايت  21/11/92 از  2همراه داشتن فرم تكميل شده شماره 

نظر به اينكه سال گذشته اطالعات برخي از داوطلبان توسط دانشگاه محل دانشگاه مذكور نسبت به ارسال اطالعات مورد نياز اقدام نمايند) 

لزوما از ارسال داوطلب  شودتحصيل بصورت اينترنتي ارسال نشده و موجب حذف داوطلب بدليل نقص مدرك شده است،لذا پيشنهاد مي

در اختيار داوطلب  در صورتيكه اين فرم توسط دانشگاه امضا و ممهور شده و (.نمايداطمينان حاصل  اطالعات مورد نياز توسط دانشگاه

عدم دريافت بديهي است در صورت  باشد.بهمراه سايرمدارك ارسال نمايد، نياز به ارسال اطالعات از طريق دانشگاه نمي قرار داده شود تا

وفارغ  توسط مركز سنجش آموزش پزشكي، اين مركز هيچگونه مسئوليتي نداشته و نقص مدرك درج خواهد شد(.و مدارك اطالعات 

را با مهر وامضاء رسمي )بدون قلم خوردگي يا الك گرفتگي(  4مي بايست فرم شماره  ها و مراكز آموزشيالتحصيالن ساير دانشگاه

  مايند.ارسال ن اسكن نموده و

  3/12/92لغايت  21/11/92 از  1با همراه داشتن فرم تكميل شده شماره  هاي علوم پزشكيدانشجويان ترم آخر دانشگاه -12

نظر به اينكه سال ) به دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نموده و از طريق دانشگاه مذكور نسبت به ارسال اطالعات مورد نياز اقدام نمايند

برخي از داوطلبان توسط دانشگاه محل تحصيل بصورت اينترنتي ارسال نشده و موجب حذف داوطلب بدليل نقص  گذشته اطالعات

در صورتيكه اين  (.نمايداطمينان حاصل  اطالعات مورد نياز توسط دانشگاهلزوما از ارسال شود داوطلب لذا پيشنهاد مي مدرك شده است،

بهمراه سايرمدارك ارسال نمايد، نياز به ارسال اطالعات از  اختيار داوطلب قرار داده شود تادر  وفرم توسط دانشگاه امضا و ممهور شده 

بديهي است در صورت عدم دريافت اطالعات توسط مركز سنجش آموزش پزشكي، اين مركز هيچگونه  باشد.طريق دانشگاه نمي

را  3بايست فرم شماره مي ها و مراكز آموزشير دانشگاهسايدانشجويان ترم آخر  مسئوليتي نداشته و نقص مدرك درج خواهد شد(. و

 با مهر وامضاء رسمي )بدون قلم خوردگي يا الك گرفتگي( اسكن نموده و ارسال نمايند. 

ريال( است. داوطلب بايستي با مراجعه به سايت مركز سنجش  هزار هشتو هفتاد يكصدو ريال ) 178111هزينه ثبت نام مبلغ  -13

پرداخت هزينه شركت در آزمون اقدام نسبت ( الكترونيكي هزينه ثبت نام آزمون هاي مركزسنجش آموزش پزشكيپيوند ) آموزش پزشكي



 

 

 

. وجه دش به طور خودكار درج خواهد كد پرداخت در فرم ثبت نام الزم به ذكر است كه و كدپرداخت را جهت ثبت نام دريافت نمايد .

 باشد.پرداختي به هيچ عنوان قابل استرداد نمي

چگونه يهسنجش آموزش پزشكي مركز  ها،ت دانشگاهيماندن ظرف يرفته شدگان و خالياز پذ يدر صورت عدم ثبت نام تعداد -14

 ند .ينما ين رابطه خودداريدر ا يريگيلذا داوطلبان از هرگونه پمانده نخواهد داشت .يباق يهاتيظرف ينيگزيدرخصوص جا يتعهد

ت يكه محدود ييهارشتهفقط از بين پذيرفته نشدگان واجد شرايط و در اولويت پذيرش در ين معرفي جايگزصورت تصويب، در 

 . ت اعالم خواهد شدين سايق همياز طر  93سال  مهر ماه نيمه اولدر بنابراين مراتب  استر يپذامكان باشد،وجود نداشته  يآموزش

 تهران -زيتبر -رجنديب -بندرعباس-بوشهر  -الميا -اهواز -اصفهان - هياروم - ليدبار -اك ار يها در شهرهاه رشتهيآزمون كل -15

  - كرمان -كرمانشاه - كاشان – قم – نيقزو -شهركرد -رازيش - سنندج -سمنان  -يسار- زنجان -زاهدان - رشت -خرم آباد –

 ياز شهرها يكينام ثبت فرمان محل امتحف يرد د دريشود . لذا داوطلبان بايبرگزار م زدي و ياسوج -همدان - مشهد  –گرگان

باشد و محل آزمون مجزا از دانشگاه محل تحصيل مي ند.يشركت در آزمون انتخاب نماحوزه امتحاني جهت فوع را بعنوان محل 

 .هيچ ارتباطي به محل تحصيل ندارد

وزارت  ياز مركز خدمات آموزشنامه الزم را  يست مجوز و معرفيبايجهت شركت در آزمون م هيبورس يرانير ايان غيدانشجو -16

 ند .ينما افتيبهداشت در

اطالعات الزم را  رشيها و نحوه پذط و ضوابط شركت در آزمونيست از شرايباينام مقبل از ثبت يداوطلبان تبعه خارج -17

 . ندينام اقدام نماو سپس نسبت به ثبت نموده كسب
ل ملزم به ين تحصيدر حرشته ن يرفته شدگان ايپذ :رسانديم نيارزه با ناقلو مب يپزشك يشناسحشرهان رشته يبه اطالع متقاض -18

مراكز بهداشت در جنوب  يقاتياز مراكز تحق يكيدر  يبه مدت شش هفته بصورت عمل يتابستان يک دوره كارآموزيگذرندان 

 باشند.يكشور م

ند يداوطلبان دقت نمادهند. لذا اختيار دانشجو قرار ميهاي علوم پزشكي كشور بر اساس امكانات موجود، خوابگاه در دانشگاه -19

د ارائه در مور سنجش آموزش پزشكي مركزبنابراين  جهت دريافت اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه مورد نظر خود مراجعه كنند.

 نخواهد داشت .  يتيچگونه مسئوليهاه يا عدم ارائه خوابگ

 واي بهداشت حرفه ،ارگونومي ،بهداشت محيط ،ژي و حفاظت پرتوييراديوبيولو ،فيزيك پزشكي هايرشته فقط-21

 ريزي( مي باشند:مجاز به استفاده از ماشين حساب با يكي از مدلهاي زير )بدون قابليت برنامه پزشكيمهندسي 

Sharp :   EL 512  ,  EL 531  , EL 520  , 531 

Casio :    82 ms  ,  82 ES  , Fx 260  , Fx 82  , Fx  570 

ملزم به ثبت مشخصات ماشين حساب مورد استفاده خود در جلسه آزمون مي باشند .  هاالزم به ذكر است كه كليه داوطلبان اين رشته

فرد   متعاقباً مدلهاي مورد استفاده در كميته تخصصي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و درصورت مغايرت با مشخصات اعالم شده ،

 محسوب شده و طبق قوانين هئيت بدوي رسيدگي به تخلفات آزمونها برخورد خواهد شد .عنوان متخلف  هخاطي ب

مي بايست فارغ التحصيل شوند . لذا كساني كه بعد از تاريخ مذكور فارغ التحصيل خواهند  31/6/93داوطلبان تا تاريخ  نظر به اينكه -21

  د . نشد مجاز به شركت در آزمون نمي باش

 هاي بعدي اعالم خواهد شد . فرآيند انتخاب محل تحصيل ، متعاقباً در اطالعيهها و انشگاهظرفيت پذيرش د -22

پرستاري مراقبتهاي ويژه و پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان دقت تكنولوژي گردش خون، متقاضيان شركت در رشته هاي امتحاني  -23

هرگونه كسري خدمت باليني از  .بيمارستاني الزامي مي باشد باليني و هاي در بخشبا مدرك كارشناسي سال كار باليني  2نمايند سابقه 

اگر اين سابقه در بخشهاي باليني بيمارستان خصوصي باشد و يا مربوط به گذراندن  . سال اعالم شده قابل پذيرش نخواهد بود2مدت 



 

 

 

واجد شرايط استفاده از آيين نامه استعداد درخشان دقت داوطلبان ن باشد قابل قبول خواهد بود . دوره طرح نيروي انساني در بيمارستا

 ذكر )مطابق ضوابط اعالم شده(، واجد شرايط انتخاب اين دو رشته نمي باشند . توجه به لزوم سابقه خدمتي فوع النمايند با

 نمي باشد . سوابق خدمت در مراكز غير باليني ، يا با مدرك كارداني و يا پست كارداني مورد تاييد  -1 تذكر مهم:

 سال سابقه كار باليني را داشته باشند .2مي بايست حداقل  11/3/93واجدين شرايط تا تاريخ -2

ممكن است پذيرفته شدگان بنا به تشخيص گروه تخصصي مربوطه، ملزم به گذراندن تعدادي واحد درسي دوره به عنوان دروس -24

 جبراني يا پيش نياز قبل از دوره اصلي باشند.

 باشد .نمي آموزش پزشكياطالع رساني از طريق مركزسنجش هر نوع  به منزلهتوسط داوطلب عالم شماره تلفن، آدرس و ايميل ا -25

 بايست فقط از طريق سامانه الكترونيكي مركز سنجش آموزش پزشكي اطالعات مورد نياز را كسب نمايند.لذا داوطلب مي

مشكل ابتدا به سؤاالت رايج در سايت مركز سنجش مراجعه نمايند ودرصورت عدم داوطلبان در صورت داشتن هرگونه سوال يا -26

ارسال نمايند و پاسخ خود رادر قسمت سواالت رايج  Arshad93@sanjeshp.ir  مشاهده پاسخ يا پاسخ مشابه، مراتب را به آدرس

 ي، كتبي و تلفني پاسخ داده نخواهد شد .مشاهده نمايند. به مراجعات حضور

  . در صورت وجود هرگونه تغيير يا مورد جديد ، داوطلبان مي بايست به اطالعيه هاي مندرج در همين سايت مراجعه نمايند -27

سه كيف، ساك و... در جل تعيين شده( ، هرگونه يادداشت و برگه،  هايآوردن تلفن همراه ، ماشين حساب )بجز رشته -28

  .باشد آزمون ممنوع مي

 

 

 

فقط بصورت  3/12/92لغايت  12/11/92خ ياز تار و دريافت كد رهگيري ارسال مدارك ،زمان ثبت نام آزمون نديداوطلبان دقت نما

-يثبت نام كنندگان م  15/12/29لغايت  11/12/29 خي. و از تار رديپذيمصورت   //:sanjeshp.ir http تيساق ياز طر ينترنتيا

داوطلبان  فرم ثبت نام ،براي جلوگيري از هر گونه اشتباه در تكميل  ند .يش اطالعات خود اقدام نمايرايح و ويتوانند نسبت به تصح

  نمايند . را تكميل راهنما، فرم ثبت نام دفترچه كاملبايستي بعد از مطالعه 

الزم به ذكر است اين وزارتخانه هيچگونه وظيفه و مسئوليتي جهت تماس تلفني و يا هرگونه اطالع رساني به افرادي كه مدارك خود را 

 ندارد. ،نمايندناقص، ناخوانا و يا اشتباه ارسال مي

 
 مدارك مورد نياز:

در صورت ناقص بودن يا  ارسال نمايند. و صحيح امل و خواناباشند كليه مدارك مورد نياز را بر حسب مورد، بطور كداوطلبان ملزم مي

-كليه مدارك صادر شده از مراجع مختلف مي.داوطلب خواهد بود  يعهدهه مسئوليت عواقب بعدي بيا نادرست بودن، انا بودن وناخ

 باشد. 92بايست مربوط به سال 
انع شركت در آزمون و مراحل بعدي و جلوگيري از ادامه تحصيل خواهد گردد ارسال هرگونه اطالعات يا مدارك غير واقعي ملذا تأكيد مي 

 . دش

  باشد.  kb 311-111 بايستمي حجم هر يك از مدارك

 

 سهميه آزاد و متقاضيان استفاده از آيين نامه استعداد درخشان:( الف 

 اسكن اصل شناسنامه )صفحه اول شناسنامه و درصورت وجود توضيحات صفحه آخر( -الف-1

 اسكن اصل كارت ملي)هر دو سمت آن(  -الف -2

 اسكن اصل دانشنامه  -الف -3

 مدارك الزم و نحوه ارسال آنها جهت ثبت نام و شركت در آزمون : –د 
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 باشد (يا مدرك تحصيلي معتبر)درصورتي كه در دانشنامه يا مدرك تحصيلي معدل قيد شده نياز به ارائه گواهي معدل نمي

 صادر شده درشده و  اغت از تحصيل و معدل قيدرشته، تاريخ فر ،مشخصات كليبايست در آن يا گواهي معدل ) مي

 باشد.فرم تسويه حساب ، ريز نمرات قابل قبول نمي -(سال اخير باشد

و  بر حسب مورد) شده توسط دانشگاهو ممهور  معاونت آموزشي دانشگاه امضاء  با 4، 3، 1،2هاي شماره يا يكي از فرم

 ( صادر شده در سال اخير

)صادر    ن رشته و گرايش تحصيلي و همچنين معدل مشخص شده باشدگواهي معرفي آقايان براي نظام وظيفه كه در آ يا

 شده در سال اخير

 نبايد مخدوش يا داراي الك گرفتگي باشد.  هيچكدام از مدارك 
به مركز  بصورت اينترنتيداوطلب اطالعات مورد نياز  )فقط دانشگاه هاي علوم پزشكي(: در صورتيكه توسط دانشگاه1تذكر 

 باشد.نميم يا فر ياز به ارائه گواهي معدل سنجش اعالم شود  ن

پيكسل با  311*411در ابعاد   بدون خدشه و هرگونه عالمت يا مهر مربوط به سال جاري ، 3*4اسكن يک قطعه عكس  -الف -4

 kb 111-21و حداكثر حجم    jpgفرمت 

معافيت از طرح يا  به بعد( يا 1/11/92صادر شده از تاريخنيروي انساني) مدرك نشاندهنده وضعيت طرحاصل اسكن  -الف -5

 ) معرفي شروع به طرح قابل قبول نمي باشد( گواهي اتمام طرح 

  مدرك نشاندهنده وضعيت نظام وظيفهاصل اسكن  -الف -6

و باشند.معلول جسمي و حركتي مي، ناشنواي مطلق  ،گواهي در خصوص وضعيت داوطلباني كه نابيناي مطلق اسكن اصل  -الف -7

الزم است اين دسته از داوطلبين گواهي مذكور را از  مربوطه در فرم ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد وارد شود. قسمتنين همچ

  در روز توزيع كارت ورود به جلسه ارائه نمايندمراكز سازمان بهزيستي استان ذيربط دريافت و آنرا 

ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر در  تسهيل"متقاضيان واجد شرايط استفاده از آيين نامه  -الف -8
 اينترنتي توسطجهت معرفي  بايستب شرايط اختصاصي ، مي-12بر اساس بند   " وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 حصيل خود مراجعه نمايند.به دانشگاه محل ت 15/5/39لغايت  1/5/39از تاريخ با در دست داشتن كليه مدارك مربوطه دانشگاه 

پرستاري تكنولوژي گردش خون، اسكن اصل مدرك نشاندهنده سابقه كار باليني براي متقاضيان شركت در رشته هاي -الف -9

 مراقبتهاي ويژه و پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان .

 

  سهميه رزمندگان: ب(

 كليه مدارك بند الف  -ب-1

  ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمي ويژه متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگاناز سايت ايثار  رقمي 12دريافت كد رهگيري  -ب-2

االثر،  ، مفقود شاهد: فرزند و همسر، آزاده، % و باالتر 25جانباز بنياد شهيد و ايثارگران )مورد تائيد متقاضيان سهميه رزمندگان -ب -3

رقمي  12از به دريافت كد نيسهميه اين براي استفاده از  % و باالتر(25ندان و همسر جانباز زفر _ هفرزندان و همسر آزاد –اسراء  ه،آزاد

 به درستي وارد نمايند.را م ثبت نام در فرو نوع سهميه مورد استفاده ولي مي بايست كد ملي  ندارند.از سايت ايثار 

  بسته به نوع سهميه مورد استفاده )هر دو سمت آن( هيا آزاداسكن اصل كارت مربوط به ايثارگري يا جانبازي يا شاهد  -ب-4

اسكن اصل فرم مخصوص جانبازان جهت استفاده از منشي و ساير تسهيالت مربوطه صادره از بنياد شهيد امور ايثارگران استان -ب-5

 محل پرونده براي متقاضيان سهيمه رزمندگان 

 ارتش:هاي بقيه اهلل و متقاضيان ادامه تحصيل در دانشگاه ج(

 كليه مدارك بند الف   -ج-1



 

 

 

بايست مي ارائه شدهمدرك  .باشداصل حكم كارگزيني يا مدركي كه نشاندهنده وضعيت استخدام )رسمي، پايور(  اين افراد مي -ج-2

  در غير اينصورت قابل قبول نخواهد بود. صادر شده باشد 91درسال 

 

  اتباع خارجيد(

 كليه مدارك بند الف   -د-1

 مخصوص اتباع خارجي 5اسكن فرم شماره  -د-2

  اسكن اصل معرفي نامه مخصوص اتباع خارجي بورسيه صادر شده از مركز خدمات آموزشي-د-3
 

 

 

 کيب يبا ضر يدرس تعداد دو برابربه  2ب يبا ضر يدرس يعنيباشد . ميم شده تعداد سؤاالت در هر رشته متناسب با ضرائب اعال

 د .ينما يم ن نكات را روشن ير ايشود . مثال ز يدر تعداد سؤاالت اعمال م 2ب يدر واقع ضرسؤال خواهد داشت و 

 سؤال خواهد بود . 121تعداد  ب آن(يو ضر يسي)بدون احتساب درس زبان انگل12 دروس بيمجموع ضرابا  يا در رشته : مثال

 گردد .يم منظور ؤالس 21تعداد  2بيضربا  يدرس يشود . لذا برايال منظور مسؤ 11ب تعداد يهر ضر يالف( برا

ن درس اعمال خواهد يب ايضر يسؤال( تناسب ساز41ه رشته ها )يكل يكسان بودن تعداد سؤاالت درس زبان برايب( باتوجه به 

 شد .

 يو سؤال يمنفاز يک  امتيک پاسخ داده شود يش از يكه ب يا سؤالي، پاسخ اشتباه و  3از يح امتيهر پاسخ صح يت به ازايج ( در نها

ب فوع ضرب شده و نمره يباشد كه در ضرايازها ، نمره هر درس ميگردد . مجموع امت ياز صفر منظور ميكه پاسخ داده نشده امت

 باشد . يهر فرد مجموع نمرات دروس آن رشته م يكتب

ه دروس يبه كل ييداده و در پاسخگوت زمان را مدنظر قرار يريز مديرود داوطلبان عز يش گفت انتظار ميت به مراتب پيد ( باعنا

 باشند . ير گذار ميتأث ييب اعالم شده در نمره نهايه دروس متناسب با ضرايرا كليدقت الزم را بعمل آورند . ز

 

 :  : نحوه اعمال ضرايب دروس امتحاني و محاسبه نمره كتبي ه

 



 

 

 

 ها(ه رشتهيل)ك93ارشد سال يمون كارشناسآز ياجرا يرنامه زمان بندب - ي
 

 

 خيتار (گيرد.ار ميدر سامانه قر عصر به بعد 18ساعت كليه موارد  ) برنامه

  3/12/22لغايت  12/11/22 و ارسال مدارك اسكن شده فقط بصورت اينترنتي ثبت نام آزمون 

  15/12/22لغايت  11/12/22 و ثبت نام جديد  –ويرايش و تصحيح اطالعات داده شده توسط داوطلبان 

 27/1/23 -اطالعيه  

 31/2/23  -اطالعيه 

توزيع كارت ورود به جلسه - تحصيل انتخاب محل -هاي پذيرنده دانشجو هاعالم ظرفيت پذيرش دانشگا

  -برگه راهنما و ساير اطالعات مربوط به اجراي آزمون -آزمون
  7/3/23لغايت  3/3/23

 23/3/23 – 22 برگزاري آزمون )طي نوبتهاي صبح و عصر(

 31/3/23  -اعالم كليد اوليه 

  2/4/23لغايت  31/3/23 ت آزمون فقط بصورت اينترنتيمهلت ارسال اعتراضات نسبت به سؤاال

 21/4/23  -اعالم كليد نهايي

 25/4/23 اطالعيه اعالم اسامي واجدين شرايط دانشگاه شاهد جهت برگزاري مرحله دوم

 2/5/23 برگزاري مرحله دوم واجدين شرايط دانشگاه شاهد

مه استعداد درخشان )با آزمون و بدون آزمون( توسط اسامي واجدين شرايط استفاده از آيين نا مهلت ارسال

 دانشگاه محل تحصيل
 23/5/23لغايت  15/5/23

 5/6/23  -رفته شدگان يپذ ييهان ياعالم اسام

 11/6/23-12 ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاهها

 1/7/23  -اعالم اسامي افراد جايگزين دربرخي از رشته ها) درصورت تصويب( 
 

  http:// sanjeshp.ir :   يت مركز سنجش آموزش پزشكيساآدرس 

 .شدخواهد رساني اطالع  الذكر رساني فوعپايگاه اطالعق ياز طرفقط مراتب  ،ر در برنامه فوعييدر صورت هرگونه تغ:  1تذكر 

الذكر زمانبندي فوعو يا خارج از  : در هر اطالعيه عالوه بر مورد مشخص شده ممكن است ساير موارد نيز درج گردد 2تذكر 

دهه دوم مهر ماه لغايت   14/11/92از) و هر هفته باشند در كليه تاريخهاي اعالم شدهلذا داوطلبان ملزم مي موردي اعالم گردد،

 (به سايت مربوطه مراجعه نموده و كليه مطالب را مطالعه نمايند . 93

 يمركز سنجش آموزش پزشك
 



 

 

 

 93-94كارشناسي ارشد سال تحصيلي دروس امتحاني و ضرايب مربوطه ،مدارك مورد پذيرش ي امتحاني،رشته ها -1جدول شماره 

 

 منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي , دندانپزشكي و داروسازي مي باشد.*

 

 وطهدروس امتحاني و ضرايب مرب پذيرش  موردتحصيلي مدارك   عنوان رشته امتحاني  رديف

 آموزش بهداشت 1

علوم  –روانشناسي  –علوم اجتماعي  –بهداشت عمومي كارشناسي 

بهداشت حرفه اي بهداشت محيط  -مامائي –پرستاري  –تربيتي 

 اتاق عمل هوشبري  -مديريت خدمات بهداشتي درماني 

 (3آموزش بهداشت و تكنولوژي آموزشي)

( جامعه 3عمومي ) ( بهداشت2روانشناسي )

 (2) عمومي ( زبان 2) شناسي

 آمار زيستي 2

  –رياضي  -آماركارشناسي -كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي 

ودكتراي حرفه اي *دكتري عمومي گروه پزشكي  - علوم كامپيوتري

 دامپزشكي

(آماررياضي 1رياضي عمومي)

(روشهاي آماري)شامل طرح 2واحتمال)

-نمونه گيري-رگرسيون-آزمايش ها

 (3( زبان عمومي)4آمارناپارامتري()

 آموز ش پزشكي 3

اعضاي هيئت علمي گروه هاي علوم پزشكي دانشگاه ها ودانشكده 

اعضاي هيئت علمي گروه هاي -هاي علوم پزشكي سراسر كشور

دارندگان -علوم پزشكي دانشگاه آزاداسالمي )باپرداخت شهريه(

دارندگان مدرك -مدرك كارشناسي ارشد رشته هاي علوم پزشكي

دكتراي تخصصي -عمومي پزشكي ،داروسازي و دندانپزشكيدكتراي 

 باليني وفوق تخصصي باليني

(  رهبري 4كليات آموزش پزشكي ) 

 (3زبان عمومي )-( 1ومديريت آموزشي )

 اپيدميولوژي 4

 –انگل شناسي  كارشناسي -كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي 

ودكتراي  *ي و دكتراي عمومي گروه پزشك  اداره امور بيمارستانها 

 حرفه اي دامپزشكي

( مقدمات آمار 5/2مباني اپيدميولوژي )

( 5/1( اصطالحات پزشكي )2زيستي )

بهداشت عمومي (  2اپيدميولوژي بيماريها )

 (2)عمومي ( زبان 2)

 انگل شناسي 5

ايمني شناسي   –حشره شناسي پزشكي  –انگل شناسي كارشناسي 

   -گاهيلوم آزمايشع –ميكروب شناسي  -پزشكي 

  -سلولي و مولكولي  -عمومي  - با گرايش جانوري ) زيست شناسي

 علوم آزمايشگاهي  دامپزشكي -ميكروبيولوژي(

( 5/3( تك ياخته شناسي)5/3كرم شناسي )

ميكروبيولوژي ( 5/1ايمني شناسي )

قارچ شناسي شامل:باكتري شناسي 

( 5/1زيست شناسي )(2ويروس شناسي)

 (4) عمومي  زبان

 يمني شناسيا 6

زيست -بيوشيمي –ايمني شناسي  –باكتري شناسي كارشناسي 

 -ميكروبيولوژي ملكولي و  سلولي -گرايش جانوريبا شناسي )

 -علوم آزمايشگاهي  –ميكروب شناسي  -ويا ژنتيك(عمومي 

 ويروس شناسي انگل شناسي پزشكي  - فيزيولوژي

(بيوشيمي 3ايمني شناسي عمومي)

(  زيست شناسي 1(ميكروب شناسي )2)

 (2)عمومي ( زبان 2سلولي و مولكولي )

7 
اعضاي مصنوعي و 

 وسايل كمكي
 كارشناسي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي

كينزيولوژي و بيومكانيك  (4) ارتزوپروتز

 (2عضالت ) ( ارزشيابي و اندازه گيري2)

 (3) عموميزبان  (2ارتوپدي)

8 

 اقتصاد بهداشت

گرايش توسعه  2) با 

 –ت و درمان بهداش

سياستگذاري و برنامه 

 ريزي بهداشت و درمان(

علوم  -اقتصاد –كارشناسي در يكي از رشته هاي گروه پزشكي 

حسابداري -مديريت خدمات بهداشتي درماني –مديريت -اقتصادي 

 دكتراي -مهندسي پزشكي–علوم اجتماعي  –جامعه شناسي  –

 ودكتراي حرفه اي دامپزشكي *عمومي گروه پزشكي

اقتصاد ( 2كالن) اقتصاد (2) اقتصاد خرد

سازمان ومديريت خدمات  (3سالمت)

آمار حياتي  و رياضي (2بهداشتي درماني)

 (3) عمومي( زبان 3)



 

 

 

 

 وس امتحاني و ضرايب مربوطهدر پذيرش  موردتحصيلي مدارك   عنوان رشته امتحاني  رديف

 ارگونومي 9

كارشناسي رشته هاي  دانش آموختگان دكتري عمومي پزشكي 

 مهندسي صنايع  فيزيوتراپي  كاردرماني  بهداشت حرفه اي 

 مديريت صنعتي  طراحي صنعتي -مهندسي فناوري اطالعات

-مهندسي مكانيك ماشين آالت كشاورزيمهندسي مكانيك 

 روانشناسي  -ولوژي طراحي ونقشه كشي صنعتيمهندسي تكن

ارتوپدي  -پرستاري  مهندسي پزشكي  -فيزيك  ايمني صنعتي 

 اتاق عمل هوشبري  -فني  

( تشريح و فيزيولوژي 2كليات ارگونومي)

( رياضي 2( فيزيك ومكانيك )2انساني )

( 1( روانشناسي عمومي )2وآمارحياتي )

 (2مي )( زبان عمو1( مديريت)2بهداشت )

 

 اكولوژي انساني 11

كارشناسي در يكي از رشته هاي اكولوژي انساني، جغرافيا )با گرايش 

ها(، محيط  انساني(، بهداشت عمومي، زيست شناسي)همه گرايش

زيست، بهداشت محيط، بهداشت خانواده و جمعيت، بهداشت حرفه 

، اي، مامايي، پرستاري و يا دارا بودن مدرك دكتري عمومي )پزشكي

داروسازي و دندانپزشكي(، دكتري حرفه اي دامپزشكي مورد تائيد 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات 

 و فناوري

( جمعيت و 3مباني اكولوژي انساني )

( مقدمات آمار 2تنظيم خانواده)

( زبان 1( بهداشت عمومي)2زيستي)

 (2عمومي)

 انفورماتيك پزشكي 11

رشته هاي رياضي  ارشناسي ها ي رشته هاي علوم  پزشكي كليه ك

مهندسي -علوم كامپيوتر مهندسي كامپيوتر   -) كليه گرايشها( 

-مهندسي فن آوري اطالعات -مهندسي برق الكترونيكپزشكي 

دكتراي عمومي پزشكي و دكتراي  علوم آزمايشگاهي دامپزشكي

 عمومي دندانپزشكي

مان داده ها اصول برنامه نويسي و ساخت

 ( 2رياضي و آمار حياتي ) ( 3)

 ( 3مديريت اطالعات بهداشتي درماني )

 (2زبان عمومي )

12 
 

 ارزيابي فناوري سالمت

(HTA) 

 مدرك كارشناسي در كليه رشته هاي مصوب وزارت بهداشت 

دكتري  كارشناسي فني و مهندسي وزارت علوم تحقيقات و فناوري 

 ي يا دكتري حرفه اي دامپزشكيعمومي پزشكي ، داروساز

( 1روشهاي آماري ) ( 2اصول مديريت )

 ( 2اصول و روشهاي اپيدميولوژي ) 

 نظام سالمت و ( 2اقتصاد بهداشت )

زبان انگليسي  ( 1برنامه هاي جاري آن )

(2) 

 بينائي سنجي 13
 كارشناسي بينائي سنجي

 

( فيزيولوژي 2آنومالي ديد دوچشمي)

( بيماري 2اپتومتري) ( كليات2اپتيك)

( 2( عدسي هاي تماسي)1هاي چشمي)

( 1( عينك طبي )2اپتومتري كودكان)

 (2زبان عمومي)

14 
بهداشت و ايمني مواد 

 غذايي

دامپزشكي و –داروسازي -دارندگان مدرك دكتري پزشكي عمومي

دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و يا كارشناسي در يكي ازرشته 

وم و صنايع غذايي ) گرايش كنترل كيفي و هاي علوم تغذيه، عل

علوم  -ميكروبيولوژي -بهداشت محيط ، بهداشت عمومي -بهداشتي (

مهندسي -مهندسي كشاورزي )گرايش صنايع غذايي(–آزمايشگاهي 

بهداشت موادغذايي با منشا -شيمي)گرايش شيمي مواد غذايي(

 بهداشت وبازرسي گوشت-دامي

اصول  -(2ميكروب شناسي مواد غذايي )

شيمي مواد  - -(2نگهداري مواد غذايي )

كليات بهداشت و ايمني مواد  -(2غذايي)

 (2زبان عمومي ) -(2غذايي )

 



 

 

 

 

 

 ب مربوطهدروس امتحاني و ضراي پذيرش  موردتحصيلي مدارك   عنوان رشته امتحاني  رديف

 بيوشيمي باليني 15

ايمني شناسي  ويروس شناسي  -بيوشيميكارشناسي 

 –علوم تغذيه   -علوم آزمايشگاهي -شيمي -پزشكي

علوم  -زيست شناسي  ) كليه گرايشها (    -داروسازي 

علوم آزمايشگاهي   علوم و صنايع غذائي –داروئي 

 يي بهداشت موادغذا -بهداشت وبازرسي گوشت -دامپزشكي

( 6)عمومي ) ساختمان و متابوليسم(  بيوشيمي

( زبان 2(زيست شناسي )2شيمي آلي و عمومي)

 (2)عمومي 

 -پرستاري داخلي  16

 جراحي

كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته پرستاري اخذ شده از داخل 

و خارج از كشور)با تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشكي(

پرستاري بهداشت  -(5پرستاري داخلي ، جراحي)

 -( 2سالمت روان و روان پرستاري ) ( 3جامعه)

پرستاري مادران و  -( 1پرستاري كودكان )

 (2زبان عمومي )( 1نوزادان)

پرستاري سالمت  17

 جامعه

كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته پرستاري اخذ شده از داخل 

و خارج از كشور)با تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 ي(پزشك

پرستاري كودكان  -(3پرستاري داخلي ، جراحي)

 -( 2پرستاري بهداشت مادران و نوزادان) -(2)

پرستاري بهداشت  ( 3پرستاري بهداشت جامعه)

 (2زبان عمومي ) (2روان )

 پرستاري كودكان 18

كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته پرستاري اخذ شده از داخل 

اشت، درمان و آموزش و خارج از كشور)با تاييد وزارت بهد

 پزشكي(

( 4پرستاري كودكان ) -(2پرستاري داخلي ،جراحي)

پرستاري ( 3پرستاري بهداشت مادران و نوزادان) -

-(1( پرستاري بهداشت روان )2بهداشت جامعه)

 (2زبان عمومي )

پرستاري مراقبت هاي  19

 ويژه نوزادان
 كارشناسي رشته پرستاري ، هوشبري ، اتاق عمل

 -(3كودكان ) كودك سالم  و بيمار(  ) پرستاري

بهداشت مادران و  -(2پرستاري مراقبت هاي ويژه )

برنامه كشوري شيرمادر و احياء نوزاد،  -(2نوزدان )

 -(1واكسيناسيون و ارتقاي سالمت مادر و نوزاد)

 (2زبان عمومي )

 كارشناسي پرستاري پرستاري سالمندي 21

بهداشت  پرستاري-(5پرستاري داخلي ،جراحي)

پرستاري بهداشت روان وروان -( 4جامعه)

 (2زبان عمومي )-(3پرستاري)

پرستاري مراقبت هاي  21

 ويژه
 اتاق عمل هوشبري  -كارشناس پرستاري 

پرستاري داخلي و  -(5پرستاري مراقبت هاي ويژه )

 (2زبان عمومي ) -(1بهداشت روان )  -(2جراحي )

 يكارشناسي پرستار پرستاري نظامي 22

( پرستاري بهداشت 3پرستاري داخلي ،جراحي)

( روان 1)كودك و پرستاري بهداشت مادر (2جامعه)

 (2)عمومي ( زبان 2پرستاري )

 تاريخ علوم پزشكي 23

مدرك كارشناسي در كليه رشته هاي مقطع كارشناسي 

مصوب  و مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 و فناوريپزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات 

(، اطالعات 3(، تاريخ علم و تمدن)3تاريخ پزشكي)

 (2(، زبان عمومي)2(، زبان عربي)2پزشكي)



 

 

 

 

 

 

 عنوان رشته امتحاني  رديف
 پذيرش  موردتحصيلي مدارك  

 
 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

تكنولوژي تصويربرداري  24

 ( MRIمغناطيسي)
 كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي

اصول -MRI (2)تكنيك هاي تصويربرداري 

( 2آناتومي )-MRI (3)فيزيكي تصويربرداري 

 (2زبان عمومي )-(1فيزيولوژي )

 هوشبري واتاق عمل-كارشناسي رشته هاي پرستاري تكنولوژي گردش خون 25

( 4اخلي وجراحي)پرستاري وبيماري هاي د

( 1( فيزيولوژي)1( فيزيك پزشكي)1بيوشيمي)

 (2( زبان عمومي)1فارماكولوژي)

26 
حشره شناسي پزشكي و 

 مبارزه با ناقلين

انگل  -علوم آزمايشگاهي  كارشناسي بهداشت محيط 

 –حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين  - شناسي  پزشكي

گياه  –ت كشاورزي دفع آفا -زيست شناسي )كليه گرايشها(

 بهداشت عمومي –حفاظت گياهان  – علوم زيستي-پزشكي

( زيست شناسي 3حشره شناسي عمومي )

 (2)عمومي (زبان 1عمومي ) شيمي( 2عمومي)

27 
خون شناسي 

آزمايشگاهي و بانك 

 خون )هماتولوژي(

زيست  –ايمني شناسي  –علوم آزمايشگاهي كارشناسي 

ميكروب شناسي  س شناسي ويرو - شناسي ) كليه گرايشها(

 بيوشيمي و ژنتيك پزشكي 

 (1( بيوشيمي )4)و بانك خون خون شناسي 

 (1زيست شناسي سلولي مولكولي )

 (2) عمومي( زبان 2ايمني شناسي )

راديوبيولوژي و حفاظت  28

 پرتويي

زيست شناسي سلولي و  كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي 

تكنولوژي پزشكي هسته  تكنولوژي پرتودرماني  مولكولي 

مهندسي هسته اي ) با  -فيزيك بيوفيزيك  -ژنتيك  اي 

 گرايش پرتوپزشكي(

( فيزيك 2( راديوبيولوژي )2فيزيك پرتوها )

( رياضي 2( بيولوژي سلولي )2عمومي )

فيزيولوژي و آناتومي  ( 1عمومي و آمار )

 (2زبان عمومي )  -(1)

 روانشناسي باليني 29
 مشاوره و راهنمايي -ه رشته هاي روانشناسيكليكارشناسي 

 

( نظريه هاي 5/1آسيب شناسي رواني)

( ارزيابي 2( نظريه هاي رواندرماني)2شخصيت)

روانشناختي )مصاحبه باليني و آزمون هاي 

( روانشناسي عمومي و 1روانشناختي()

( بنياد هاي بيولوژيكي و فيزيولوژيكي 5/1رشد)

( آمار و روش 5/1( روانشناسي باليني)1رفتار)

 (2(زبان عمومي)5/1تحقيق )

 كارشناسي كليه رشته ها رفاه اجتماعي 31

( آمار و روش 3نظريه هاي جامعه شناسي ) 

(  دروس تخصصي )سازمان و 3تحقيق )

تامين و رفاه  -اقتصاد خرد و كالن  -مديريت 

(زبان 4روانشناسي اجتماعي( ) -اجتماعي 

 (3عمومي )

 روان پرستاري 31

رشناسي پيوسته يا ناپيوسته پرستاري اخذ شده از داخل و كا

خارج از كشور)با تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشكي(

(؛ پرستاري 2جراحي) -پرستاري داخلي 

(؛  پرستاري بهداشت مادران و 2كودكان)

(؛ روان 2(؛ پرستاري بهداشت جامعه)2نوزدان)

 (2زبان عمومي )-(4پرستاري)

 ن آوري پزشكيزيست ف 32

كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي  كارشناسي زيست شناسي 

علوم -علوم آزمايشگاهي  -بيوتكنولوژي  -) كليه گرايش ها( 

دكتري عمومي پزشكي  –علوم تجربي-آزمايشگاهي دامپزشكي

 داروسازي و دامپزشكي –

مولكولي(  –بيولوژي )سلولي - (2بيوشيمي )

 (3عمومي )( زبان 2( ميكروب شناسي ) 2)
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   ژنتيك انساني 33

بيوتكنولوژي گرايش  -زيست شناسي )كليه گرايشها(كارشناسي 

 –ژنتيك  - انگل شناسي پزشكي ويروس شناسي  -صنعتي

علوم  –تغذيه  -ميكروبشناسي –ايمني شناسي  –بيوشيمي 

ي ادكتر - *گروه پزشكي  عموميي ادكتر -مامائي –آزمايشگاهي 

 ودكتراي حرفه اي دامپزشكي علوم آزمايشگاهي حرفه أي

( 4پزشكي () –انساني –ژنتيك )پايه و ملكولي

(  2( )و  ملكولي  سلولي) زيست شناسي

 (2)عمومي ( زبان 2بيوشيمي )

 سم شناسي 34

سم شناسي  كارشناسي حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين 

 علوم آزمايشگاهي  -شيمي  -ميكروب شناسي  فارماكولوژي 

ميكروبيولوژي  گياهي  -سلولي مولكولي -علوم بيولوژي )جانوري

 شت عمومي بهدا شيمي مواد غذائي  -بيوشيمي   -ژنتيك(  -

 گياه پزشكي   تغذيه  بهداشت محيط  بهداشت حرفه اي 

 -ايمني شناسي -انگل شناسي ويروس شناسي   -علوم دارويي 

-علوم وصنايع غذايي-بهداشت وبازرسي گوشت -گياهان دارويي

دكتراي عمومي   -زيست شناسي  -بيهوشي -پرستاري -فيزيولوژي

 داروسازي و دامپزشكي پزشكي 

(زيست 2(شيمي عمومي)2وشيمي عمومي)بي

(زبان 1(داروشناسي)1(سم شناسي)2شناسي)

 (2عمومي )

 سالمت و رسانه 35

دانش آموختگان دكتراي حرفه اي در رشته هاي پزشكي عمومي، 

داروسازي عمومي دندانپزشكي عمومي ، دامپزشكي ، علوم 

آزمايشگاهي و دانش آموختگان مقاطع كارشناسي ارشد رشته هاي 

 علوم پزشكي

زبان و ادبيات  -(3اپيدميولوژي و آمار حياتي ) 

نگارش و مقاله نويسي به زبان  -(2فارسي )

 (2زبان عمومي )-(3هاي فارسي و انگليسي )

 سالمت سالمندي 36

-بهداشت عمومي-آموزش بهداشت-مامايي-كارشناسي پرستاري

-مديريت خدمات بهداشتي ودرماني -مديريت توانبخشي

شنوايي  -مددكاري اجتماعي -علوم تغذيه -ي بالينيروانشناس

 گفتاردرماني وكاردرماني -فيزيوتراپي -بينايي سنجيسنجي 

(روانشناسي وبهداشت 3فيزيولوژي سالمندي)

(روش 1(جامعه شناسي پزشكي)1رواني)

(كليات بهداشت 2تحقيق وآمارحياتي)

 (2(زبان عمومي)1(مباني تغذيه)2عمومي)

 شنوايي شناسيكارشناسي  شنوائي شناسي 37

(شنوايي 2آناتومي وفيزيولوژي شنوايي وتعادل)

( شنوايي شناسي 3شناسي تشخيصي)

(زبان 1(شنوايي شناسي كودكان)2توانبخشي)

 (2عمومي)

 شيمي دارويي 38
كارشناسي رشته هاي داروسازي ، كليه گرايش هاي شيمي، دبيري 

 مايشگاهيشيمي ، شيمي محض و كاربردي، بيوشيمي و علوم آز

زيست (، 2)شيمي تجزيه (، 2)شيمي آلي 

 (2) زبان عمومي(، 2)بيوشيمي (، 2) شناسي

 علوم تشريحي 39

)كليه   زيست شناسي –بافت شناسي  –علوم تشريحي كارشناسي 

گفتاردرماني  -كاردرماني  -ارتوپدي فني  –فيزيوتراپي  –گرايشها( 

بينايي   - مامايي -پرستاري   -شنوايي شناسي   –راديولوژي  –

 علوم آزمايشگاهي-اتاق عمل هوشبري  -سنجي 

( زيست 3(بافت شناسي )4تشريح عمومي)

زبان  (3( جنين شناسي )2شناسي سلولي)

 (2) عمومي 
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41 
 علوم تغذيه

 

-تغذيهعلوم –  مهندسي علوم وصنايع غذايي-علوم و صنايع غذاييكارشناسي 

 مهندسي كشاورزي گرايش صنايع غذايي-بهداشت موادغذايي )كليه گرايش ها(

 جانوري-گياهي )زيست شناسي -مهندسي كشاورزي علوم دامي )دامپروري( –

دبيري زيست شناسي -دريا (-شيالت و آبزيان سلولي مولكولي  عمومي  -

بهداشت عمومي  مامايي  پرستاري  -)باگرايش زيست شناسي عمومي (

رژيم شناسي  -ميكروب شناسي  -بيوشيمي  -علوم آزمايشگاهي  فيزيولوژي 

مهندسي -بهداشت وبازرسي گوشت-بهداشت محيط-اتاق عمل هوشبري  -

 زيست شناسي گرايش ميكروبيولوژي -اقتصاد تغذيه – توليدات دامي

تغذيه اساسي و تغذيه كاربردي 

(  2( فيزيولوژي)2( بيوشيمي)4)

 (2زبان عمومي ) 

علوم تغذيه در بحران و  41

 حوادث غيرمترقبه

كارشناسي علوم تغذيه، علوم و صنايع غذايي )كليه گرايشها(، علوم 

 ت عموميآزمايشگاهي، زيست شناسي عمومي، بهداش

ميكروبشناسي عمومي و مواد 

( 3( تغذيه)3( بيوشيمي)3غذايي)

 عموميزبان  (،1بهداشت عمومي)

(2) 

42 
علوم و صنايع 

غذائي)گرايش كنترل 

 كيفي و بهداشتي (

كشاورزي  مهندسي -علوم و صنايع غذايي)گرايشهاي مختلف ( كارشناسي 

صنايع غذائي( شيمي ومهندسي شيمي ) -)گرايش علوم و صنايع غذائي( 

تغذيه ) صنايع  -علوم تغذيه  –دامپزشكي  -و دكتراي داروسازيداروسازي 

تكنولوژي -صنايع غذايي )گرايش هاي فني  مهندسي و تغذيه( -غذائي(

تكنولوژي صنايع مهندسي -مهندسي تكنولوژي آرد-شيروفراورده هاي لبني

 ي با منشا داميبهداشت موادغذاي-گوشت وفراورده هاي گوشتي -روغن خوراكي

( 2ميكروبيولوژي مواد غذائي)

( تكنولوژي 2شيمي مواد غذائي)

(  كنترل كيفي 3مواد غذائي )

 (2) عمومي( زبان 3)مواد غذايي

علوم بهداشتي در  43

 تغذيه

صنايع غذايي  رژيم شناسي  كارشناسي يا باالتر در رشته هاي : علوم تغذيه 

-اتاق عمل هوشبري  -داروسازي  - پرستاري مامايي  بهداشت عمومي  

كارشناسي علوم -( بهداشت موادغذايي )كليه گرايش ها -بهداشت محيط 

رشته در خارج از ايران وجود  (اين in medical science  BSپزشكي )

-گياهي (-ميكروبيولوژي سلولي مولكولي  زيست شناسي ) جانوري -دارد

مهندسي كشاورزي صنايع -وري (مهندسي كشاورزي ) صنايع غذايي و دامپر

بهداشت موادغذايي بامنشادامي -مهندسي منابع طبيعي-غذايي ) آبزيان (

دكتري حرفه اي بهداشت وبازرسي گوشت  -مهندسي توليدات دامي 

 دامپزشكي

تغذيه اساسي و تغذيه 

( 2)عمومي  ( بيوشيمي4كاربردي)

 (2)عمومي بان ز(  2فيزيولوژي)

 وزاعلوم داروهاي پرت 44

كارشناسي در رشته هاي : شيمي گرايش ) شيمي دارويي، شيمي محض، 

شيمي كاربردي( زيست شناسي سلولي و ملكولي ، تكنولوژي پرتوشناسي، 

تكنولوژي پرتودرماني، مهندسي پرتوپزشكي ، تكنولوژي پزشكي هسته اي، 

 علوم آزمايشگاهي، مهندسي هسته اي، فيزيك ) گرايش هسته اي(

، روش هاي تجزيه (2شيمي آلي)

(، فيزيك پرتوها 1دستگاهي )

(، بيولوژي 1(، فيزيولوژي )2)

(، زبان 2سلولي و ملكولي )

 (2عمومي )

 فيزيك پزشكي 45

 (راديوتراپيپرتو درماني ) -فيزيك مهندسي – بيوفيزيك  –فيزيك كارشناسي 

 اعضاي  فيزيوتراپي  -بينايي سنجي -( راديولوژيتكنولوژي پرتوشناسي ) –

مهندسي  علوم آزمايشگاهي  -مهندسي پزشكي -مصنوعي و وسايل كمكي

 تكنولوژي پزشكي هسته اي -(راكتور و هسته اي )گرايش پرتوپزشكي

 –فيزيك عمومي ) مكانيك 

 –مغناطيس  –الكتريسيته 

 نورو ديدگاني( –صوت  –حرارت 

( 1( تشريح)1( فيزيولوژي)4)

 تمي(افيزيك )هسته اي و 

 (2) عموميزبان ( 2رياضي )(3)
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 فيزيولوژي 46

 -زيست شناسي )كليه گرايشها( –فيزيولوژي كارشناسي 

علوم  –مامايي  -يوتراپي فيز -پرستاري  –جانورشناسي 

علوم  –بيوشيمي  -فارماكولوژي–علوم دارويي  –آزمايشگاهي 

 –شنوايي شناسي  -بينايي سنجي  -گفتار درماني  -تشريحي

 اتاق عمل –بهداشت حرفه اي و هوشبري  -بهداشت عمومي 

( زيست شناسي 1( بيوشيمي)3فيزيولوژي )

 (3) عمومين زبا (2جانوري  )

 پيفيزيوترا 47

 فيزيوتراپيكارشناسي 

تذكر: معلوليت در اندام فوقاني به هرشكل و معلوليت دراندامم 

تحتاني به گونه اي كه استقالل فردي را مختل نمايد وهمچنين 

نقص كامل يك چشم يايك گوش و يا لكنت شديد مانع از 

 پذيرش دانشجو در اين رشته خواهد بود.

 2و1الكتروتراپي  -(2) 3و2و1بيومكانيك 

ارتز و  -(1ارزشيابي واندازه گيري ) -(2)

-(3)3و2و1تمرين درماني ( 1پروتز)

فيزيوتراپي دربيماريهاي اعصاب ،داخلي 

 -(3روماتيسمي وپوستي) -ريوي -)قلبي2و1

 (2) عموميزبان 

 كارشناسي فيزيوتراپي فيزيوتراپي ورزشي 48

ارزشيابي و  -(2كينزيولوژي و بيومكانيك )

فيزيولوژي سيستم  -(2الني )عض اندازه گيري

فيزيولوژي كار و  -( 2قلب و عروق و تنفس )

زبان -(2فيزيولوژي عضله ) -( 2ورزش )

 (2عمومي )

 پزشكي قارچ شناسي 49

 –باكتري شناسي  –قارچ شناسي  –انگل شناسي كارشناسي 

 ) كليه گرايشها (  زيست شناسي  –علوم آزمايشگاهي 

 ي و ايمني شناسي پزشكيويروس شناس -ميكروبيولوژي  

 ( قارچ شناسي1ميكروب شناسي عمومي )

( ايمني 1شناسي ) تك ياخته (5) پزشكي 

 (2) عمومي(زبان 1شناسي )

 كاردرمانيكارشناسي  كاردرماني 51

رواني -كاردرماني وتوانبخشي اختالالت ذهني 

 (2(روان شناسي وروانپزشكي)6وجسماني)

 (آناتومي1رشدرواني حركتي كودكان)

(توانبخشي حرفه اي وفعاليت 2وبيومكانيك)

 (2(زبان عمومي)1هاي روزمره ي زندگي)

كتابداري و اطالع  51

 رساني پزشكي
 كليه رشته هاكارشناسي 

علوم وتكنولوزي اطالعات -(3) داريدانش كتاب

 (3) عموميزبان  -(3پزشكي)

كنترل مواد خوراكي و  52

 آشاميدني

محض و كاربردي، زيست  كارشناسي در رشته هاي : شيمي 

شناسي) تمام گرايش ها ( علوم آزمايشگاهي ، تغذيه ، بيوشيمي، 

ايمونولوژي، صنايع غذايي) گرايش كنترل كيفي و بهداشتي ( 

ميكروب شناسي، دكتري عمومي داروسازي ، دكتراي حرفه اي 

 دامپزشكي،

سم شناسي (، 2آلي ) تجزيه و شيمي شيمي

(، 2)غذاييمواد لوژيميكروبيو،  (1) تغذيه(، 1)

 (2)زبان عمومي(، 1) فيزيولوژي(، 1)يوشيميب
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 گفتار درماني 53
 گفتار درمانيكارشناسي 

 

( اختالالت 1اختالل بلع) (2)الت صوت و تشديداختال

اختالالت رواني  (2)واج شناختي و آواشناختي

( اختالل 3اختالل زبان در دوران رشد) (2گفتار)

(3زبان عمومي ) (2اكتسابي زبان)  

54 
فناوري اطالعات 

 سالمت
 كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي

(بيماري شناسي وطبقه  2فناوري اطالعات سالمت)

( سيستم هاي اطالعات بهداشتي 2بندي بيماري ها)

 (2( زبان عمومي )2ومديريت آنها)

 ميكروب شناسي 55

زيست شناسي  –بيوشيمي  –شناسي  ميكروبكارشناسي  

 –ايمني شناسي   –علوم آزمايشگاهي  ) كليه گرايشها( 

علوم آزمايشگاهي  -انگل شناسي پزشكي  -ويروس شناسي 

دكتراي  –   * گروه پزشكي عموميي ادكتر –دامپزشكي 

 و ودكتراي حرفه اي دامپزشكي ي علوم آزمايشگاهيا حرفه

( تك 3باكتري شناسي ) )شناسي پزشكي ميكروب

ايمني شناسي (  ( 1(  ويروس )1( قارچ )1ياخته )

 (2) عمومي ( زبان 1( بيوشيمي)1)

مديريت خدمات  56

 مانيدربهداشتي 

مديريت با ي و كارشناسي كليه كارشناسي هاي علوم پزشك

-مديريت  -اداره امور بيمارستانها –گرايشهاي مختلف 

 علوم اقتصادي-حسابداري-علوم اجتماعيحقوق 

( اصول و مباني سازمان و مديريت 2كليات بهداشت )

( مديريت 3( سازمان و مديريت بهداشت و درمان )3)

 (3) عموميزبان ( 2مالي و اقتصاد بهداشت )

بهداشت مهندسي  57

 محيط

بهداشت  -بهداشت حرفه اي  –بهداشت محيط كارشناسي 

  –آبياري  –مكانيك  -مهندسي شيمي -شيمي  -عمومي 

خاك شناسي  –محيط زيست -فيزيك  –مهندسي عمران 

-مهندسي شيالت مهندسي صنايع   –آب شناسي   –

زيست  مهندسي كامپيوتر)نرم افزار(  –زمين شناسي 

علوم  -خدمات بهداشتي درماني مديريت  -شناسي  

)كارشناسي دررشته هاي مختلف بهداشت،علوم -تجربي

 وعلوم مهندسي(

انتقال و توزيع آب و  (1)آب و فاضالب )هيدروليك 

تصفيه   (1) تصفيه آب (2)جمع آوري فاضالب 

( 1شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضالب) (1)فاضالب 

( كليات 1مد)( مواد زائد جا1آلودگي هوا وكنترل آن )

 (2) عمومي( زبان 2بهداشت محيط )

 پرستار ماما –مامائي كارشناسي  مامائي 58

( جنين شناسي 4بارداري و زايمان و بيماريهاي زنان )

( بهداشت ، تغذيه 2( نوزادان و مراقبتهاي مربوطه )1)

( بيماريهاي داخلي 2مادر و كودك و تنظيم خانواده )

 (2)عمومي ( زبان 1و جراحي مربوط به مامائي)

 كارشناسي مامايي مشاوره در مامايي 59

( بهداشت ، 3بارداري و زايمان و بيماريهاي زنان )

( نوزادان و 3تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده )

روانپزشكي درمامايي (2مراقبتهاي مربوطه )

 (2( زبان عمومي)2واختالالت جنسي)
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 مددكاري اجتماعي 61

خدمات كليه گرايش هاي  –مددكاري اجتماعي كارشناسي 

تعاون علوم اجتماعي )گرايش خدمات اجتماعي  - اجتماعي

 ي(پژوهشگر-ورفاه اجتماعي 

( 1شخصيت ( ) -مرضي  -روان شناسي )عمومي 

( مباني 1مباني و نظريه هاي جامعه شناسي )

( مددكاري اجتماعي )مباني مددكاري 1توانبخشي )

(3) عمومي( زبان 2( ) فردي ، گروهي و جامعه اي  

 مديريت توانبخشي 61

 -فيزيوتراپي –وسايل كمكي و مصنوعي كارشناسي اندام هاي 

بينايي سنجي  -گفتار درماني  -شنوايي شناسي  –كاردرماني 

 علوم اجتماعي  جامعه شناسي مددكاري اجتماعي  

مديريت  مديريت خدمات بهداشتي و درماني  روانشناسي 

  بهداشت عمومي كودكان استثنايي -امداد درسوانح

دكتراي عمومي  امداد ونجات -علوم تربيتيپرستاري 

 پزشكي

 (3)عمومي ( زبان 3( مديريت )5)اصول توانبخشي 

62 
مهندسي پزشكي 

 )بيوالكتريك(

گروههاي پزشكي و  –علوم پايه  –كارشناسي فني و مهندسي 

 –دندانپزشكي  –ي حرفه اي پزشكي ادكتر -پيراپزشكي 

 داروسازي

( فيزيك پزشكي و مهندسي 2رياضيات مهندسي )

( مدارهاي 2( سيگنالها و سيستم ها)2پزشكي )

(  فيزيولوژي و           2كي و الكترونيك)الكتري

 (2(زبان عمومي )1آناتومي )

63 
مهندسي پزشكي 

 )زيست مواد(

گروههاي پزشكي و  –علوم پايه  –كارشناسي فني و مهندسي 

 –دندانپزشكي  –ي حرفه اي پزشكي ادكتر -پيراپزشكي 

 داروسازي 

اصول زيست -(2علم مواد)-(2رياضيات عمومي)

-(1شيمي آلي)-(1تومي وفيزيولوژي)آنا-(3مواد)

 (2زبان عمومي)-(1بيوشيمي)

64 
بهداشت مهندسي 

 يا حرفه

ايمني  -بهداشت محيط  -هداشت حرفه اي كارشناسي ب

  –فيزيك   –مهندسي )صنايع , مكانيك و شيمي(  -صنعتي

 شيمي

 -(2رياضي)-(2فيزيك )-(5بهداشت حرفه اي )

 (2)عمومي زبان  -(1)ارگونومي -(2شيمي )

65 
 مهندسي بيمارستان

 -4براساس اطالعيه شماره 

، منابع جديد در اين  33/33/99

 جدول درج گرديد.

فارغ التحصيالن مقاطع كارشناسي يا باالتر رشته هاي 

مهندسي عمران گرايش ؛  شهرسازي و عمران-معماري

عمران؛ مهندسي معماري كليه گرايش ها ؛ مهندسي 

ت؛ مهندسي برق گرايش مكانيك گرايش حرارت و سياال

الكترونيك؛ مهندسي پزشكي گرايش هاي بيو الكتريك و 

 بيو مكانيك

(؛ 2استانداردهاي بيمارستان و اعتبار بخشي )

اصول و  (؛2ومباني معماري بيمارستاني) اصول

اصول ومباني (؛ 2( ))ساختمان عمران مباني

اصول ومباني تاسيسات  (؛2ي)مكانيكتاسيسات 

زبان  (2با تجهيزات پزشكي) ييآشنا(؛ 2) برقي

 (2عمومي)

مديريت سالمت ،ايمني  66

 (HSEومحيط زيست)

مهندسي -كارشناسي رشته هاي مهندسي بهداشت حرفه اي

مهندسي  -مهندسي تكنولوژي ايمني -بهداشت محيط

 صنايع)گرايش ايمني(

( اصول 3( بهداشت محيط)3بهداشت حرفه اي )

كليات بهداشت ( 2( اصول ومباني مديريت)2ايمني)

 (2( زبان عمومي)1( آمار واپيدميولوژي)1عمومي)

 

ميكروب شناسي  67

 موادغذايي

-علوم تغذيه-علوم آزمايشگاهيكارشناسي ميكروب شناسي 

زيست شناسي)گرايش هاي -بيوشيمي-علوم وصنايع غذايي

دكتراي عمومي پزشكي -ژنتيك( -بيوشيمي -ميكروبيولوژي

 دامپزشكي-داروسازي

بيوشيمي -(1تغذيه عمومي)-(3شناسي) باكتري

-(1قارچ شناسي)-(1انگل شناسي)-(1عمومي)

 (2زبان عمومي)-(1ويروس شناسي)
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 انوتكنولوژي  پزشكين 68

كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي و كارشناسي مهندسي پليمر 

مهندسي مواد ) كليه  مهندسي شيمي ) كليه گرايشها (  

مهندسي صنايع -بيوالكتريك مهندسي برق گرايشها ( 

شيمي )محض و  فيزيك )محض و كاربردي(  شيميايي 

 يه گرايشها ( زيست شناسي )كل راديولوژي  كاربردي ( 

 -داروسازي   -مهندسي كشاورزي)علوم وصنايع غذايي(

داروسازي و  دگان مدارك دكتري عمومي پزشكي دارن

 دندانپزشكي و دكتري پيوسته بيوتكنولوژي

( زيست 2( شيمي )1( فيزيك )2بيوشيمي ) 

( بيوفيزيك 3شناسي سلولي مولكولي و فيزيولوژي )

 (2زبان عمومي )-( 2)

 ت بر امور دارويينظار 69

داروسازي ودكتراي حرفه -دندانپزشكي-دكتراي عمومي پزشكي

-شيمي تجزيهكارشناسي ارشد داروسازي  - اي دامپزشكي

 علوم و صنايع غذاييشيمي كاربردي 

زيست -شيمي كاربردي  شيمي محض كارشناسي داروسازي 

مهندسي -شناسي سلولي مولكولي)كليه گرايش ها(

مهندسي شيمي)گرايش -علوم وصنايع غذايي(كشاورزي)گرايش 

 علوم وصنايع غذايي(

( كنترل فيزيك و شيميايي 3داروشناسي )

( 2( كنترل ميكروبي داروها )2داروها)

 (2( زبان عمومي )1فارماسيوتيكس )

 پزشكي ويروس شناسي 71

حشره  انگل شناسي پزشكي –شناسي  روبكارشناسي ميك

علوم  -ليه گرايشها( زيست شناسي ) ك -شناسي پزشكي 

علوم آزمايشگاهي    -ايمني شناسي  -بيوشيمي  -آزمايشگاهي 

دكتراي حرفه أي -* گروه پزشكي عموميدكتراي   -دامپزشكي

 و ودكتراي حرفه اي دامپزشكي علوم آزمايشگاهي

( باكتري 3ويروس شناسي ) )شناسي  ميكروب

  (1انگل شناسي  )(( 1( قارچ شناسي )1شناسي )

( 1( ژنتيك ملكولي )2( ايمني شناسي )1مي )بيوشي

 (2) عموميزبان 

71 MBA مديريت  دارو 

دانش آموختگان دوره هاي دكتراي عمومي،  .1

 داروسازي، پزشكي، دندانپزشكي

 دانش آموختگان دوره هاي دكتراي دامپزشكي .2

دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي رشته هاي  .3

 پزشكي اقتصاد، مديريت و كليه رشته هاي علوم

(؛ 2(؛ اصول مديريت )4علوم دارويي عمومي)

زبان عمومي (؛ 2اصول حسابداري و مديريت مالي)

(2) 

 

 

 

 و داروسازي مي باشد.ي رشته هاي پزشكي , دندانپزشكي گروه پزشك عموميمنظور از دكتراي *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

  اپيدميولوژي  بازيافت _آلودگي محيط زيست 

  اپيدميولوژي ) دكتراي تخصصي(  آمار

   _اپيدميولوژي )كارشناسي ارشد(   آمار زيستي ) دكتراي تخصصي(

   _اتاق عمل    _آمار زيستي )كارشناسي ارشد( 

   _احياء و بهره برداري از مناطق بياباني    _آمار و سنجش آموزشي 

  اخالق پزشكي ) دكتراي تخصصي(   _آمار و كاربردها 

  اداره امور بيمارستانها  آموزش بهداشت ) دكتراي تخصصي(

  ارتوپدي فني  آموزش بهداشت )كارشناسي ارشد(

  ارزيابي فناوري سالمت ) دكتراي تخصصي(  آموزش پزشكي ) دكتراي تخصصي(

   _سالمت)كارشناسي ارشد(  ارزيابي فناوري   _آموزش پزشكي )كارشناسي ارشد( 

   _ارگونومي )كارشناسي ارشد(    _آموزش رياضي 

   _اصالح و تربيت     _آموزش علوم تجربي  

  اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي ) دكتراي تخصصي(  آموزش كودكان استثنائي 

   _اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي)كارشناسي ارشد(    _بازرسي گوشت 

  اعضاي مصنوعي و وسائل كمكي  بافت شناسي

  اقتصاد  بافت شناسي پزشكي

   _اقتصاد بهداشت )كارشناسي ارشد(   باكتري شناسي

  اقتصاد تغذيه  باكتري شناسي پزشكي ) دكتراي تخصصي(

  اقتصاد سالمت ) دكتراي تخصصي(  برنامه ريزي اجتماعي 

  اقتصاد و مديريت دارو ) دكتراي تخصصي(  روري ) دكتراي تخصصي(بهداشت با

  امداد و نجات  بهداشت حرفه أي

  بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زه كشي _انتقال آب    بهداشت عمومي

   _انفورماتيك پزشكي  )كارشناسي ارشد(   بهداشت محيط

  انفورماتيك پزشكي ) دكتراي تخصصي(     _بهداشت مواد غذايي 

  انگل شناسي   _بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي  

   _انگل شناسي )كارشناسي ارشد(    _بهداشت و ايمني موادغذايي)كارشناسي ارشد( 

  انگل شناسي پزشكي ) دكتراي تخصصي(  بينائي سنجي )كارشناسي ارشد(

  ايمني شناسي  بيوالكتريك

  ايمني شناسي پزشكي ) دكتراي تخصصي(  بيوتكنولوژي

   _ايمني شناسي)كارشناسي ارشد(   بيوشيمي

  ايمني صنعتي  بيوشيمي  باليني ) دكتراي تخصصي(

  آب شناسي   _بيوشيمي  باليني)كارشناسي ارشد( 

   _آب و هواشناسي   بيوفيزيك

  فرسايش و رسوب _آبخيزداري    ژي توليدمثل ) دكتراي تخصصي(بيولو

  آبياري  بيهوشي

  پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث _آتش نشاني    پرستارماما

  مديريت عمليات در حريق و حوادث _آتش نشاني و خدمات ايمني   پرستاري ) دكتراي تخصصي(

   _آسيب شناسي اجتماعي     _ارشد(  پرستاري )كارشناسي

  پيشگيري از اعتياد _آسيب شناسي اجتماعي    _پرستاري 

 : رشته هاي تحصيلي 2جدول شماره 



 

 

 

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

   _پرستاري سالمندي)كارشناسي ارشد(   جنين شناسي

   _سي ارشد( پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان)كارشنا  آماده سازي چاپ _چاپ و نشر 

   _پرستاري مراقبت هاي ويژه)كارشناسي ارشد(   تكنولوژي امور تكميلي چاپ _چاپ و نشر 

  پروتئوميكس كاربردي ) دكتراي تخصصي(  طراحي چاپ _چاپ و نشر 

   _پرورش اسب   فرآيند چاپ _چاپ و نشر 

   _پرورش زنبورعسل   حسابداري 

   _پرورش گوسفند و بز   حسابرسي _ حسابداري

  پزشكي مولكولي ) دكتراي تخصصي(  دولتي _حسابداري 

  پژوهشگري اجتماعي   مالياتي _حسابداري 

   _تاريخ اسالم   حشره شناسي

  بيومكانيك ورزشي _تربيت بدني و علوم ورزشي   حشره شناسي پزشكي

  رفتار حركتي _تربيت بدني و علوم ورزشي   ي و مبارزه باناقلين ) دكتراي تخصصي(حشره شناسي پزشك

  فيزيولوژي ورزشي _تربيت بدني و علوم ورزشي    _حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين )كارشناسي ارشد( 

  مديريت ورزشي _تربيت بدني و علوم ورزشي   حفاظت گياهان

  تعاون   _حقوق 

  صنايع غذائي -تغذيه   علوم ثبتي _حقوق قضايي  

  تكنولوژي پرتودرماني  خاك شناسي

  تكنولوژي پرتوشناسي  خدمات اجتماعي

   _تكنولوژي پرورش طيور   خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون )كارشناسي ارشد(

   _تكنولوژي پرورش گاو    ماتولوژي( ) دكتراي تخصصي()هخون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون 

  تكنولوژي پزشكي هسته اي   داروسازي ) دكتراي تخصصي(

  )كارشناسي ارشد( MRIتكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي   داروسازي سنتي ) دكتراي تخصصي(

   _ي لبني تكنولوژي شير و فرآورده ها  داروسازي كارشناسي

   _تكنولوژي صنايع   داروسازي هسته اي ) دكتراي تخصصي(

   _تكنولوژي صنايع مهندسي روغن خوراكي   دفع آفات كشاورزي

   _توزيع و مصرف آب كشاورزي   دكتراي پزشكي

  توكسين هاي ميكروبي ) دكتراي تخصصي(   _دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي  

   _توليد و فرآوري پسته    _دكتراي پيوسته رياضي 

  جامعه شناسي    _دكتراي پيوسته فيزيك 

  جانورشناسي  دكتراي داروسازي

   _جغرافيا و برنامه ريزي روستايي    دكتراي دامپزشكي

   _جغرافيا و برنامه ريزي شهري    دكتراي دندانپزشكي

  آمايش و مديريت سياسي فضا _جغرافياي سياسي   دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي

  جغرافياي شهري   _دندانپزشكي 

  اقليم شناسي _جغرافياي طبيعي    _راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي )كارشناسي ارشد( 

  فولوژيژئومور _جغرافياي طبيعي   راديوتراپي )پرتودرماني(

  كارتوگرافي _جغرافياي طبيعي   راديولوژي )تكنولوژي پرتوشناسي(

 جمعيت شناسي    _آموزش بزرگساالن  -راهنماي آموزشي 



 

 

 

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

  مشاوره _راهنمايي و مشاوره   زيست شناسي سلولي و مولكولي

  رژيم شناسي  آبزيان زيست شناسي شيالت و

   _رشد و پرورش كودكان پيش دبستاني    زيست شناسي عمومي 

  رشد و پرورش كودكان استثنايي  زيست فناوري پزشكي ) دكتراي تخصصي(

   _رفاه اجتماعي)كارشناسي ارشد(    _زيست فناوري پزشكي)كارشناسي ارشد( 

   _روابط عمومي   زيست فناوري دارويي ) دكتراي تخصصي(

  روانشناسي  ژنتيك

  آموزش كودكان استثنايي _روانشناسي     _ژنتيك انساني )كارشناسي ارشد( 

  باليني _روانشناسي    ژنتيك پزشكي ) دكتراي تخصصي(

  عمومي _سي  روانشنا  ژنتيك پزشكي ) دكتراي تخصصي(

  صنعتي سازماني _روانشناسي    _ساخت پروتزهاي دنداني 

  روانشناسي باليني ) دكتراي تخصصي(  سالمندشناسي ) دكتراي تخصصي(

   _روانشناسي باليني )كارشناسي ارشد(   سالمت در باليا و فوريت ها

  روانشناسي صنعتي و سازماني  اي تخصصي(سالمت دهان و دندان پزشكي اجتماعي ) دكتر

  روانشناسي نظامي ) دكتراي تخصصي(   _سالمت و رسانه)كارشناسي ارشد( 

   _روزنامه نگاري    سالمت و رفاه اجتماعي 

  رياضي  سم شناسي

  كاربردي _رياضيات و كاربردها   سم شناسي ) دكتراي تخصصي(

   _زبان شناسي    _شناسي )كارشناسي ارشد(  سم

   _زبان و ادبيات عربي    _سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  

   _زبان و ادبيات فارسي   سياستگذاري سالمت ) دكتراي تخصصي(

   _زراعت برنج   شنوايي شناسي

  زمين شناسي  شنوايي شناسي ) دكتراي تخصصي(

  زيست شناسي   _شنوايي شناسي )كارشناسي ارشد( 

  دبيري _زيست شناسي    شيمي

  زيست دريا _زيست شناسي    دارويي _شيمي 

  علوم جانوري _زيست شناسي    دبيري _شيمي 

  علوم گياهي _زيست شناسي    فناوري اطالعات _شيمي 

  ژنتيك _زيست شناسي   كاربردي _ي شيم

  مولكولي  –سلولي  _زيست شناسي   محض _شيمي 

  ميكروبيولوژي  _زيست شناسي   شيمي دارويي ) دكتراي تخصصي(

  جانوري_زيست شناسي   شيمي مواد خوراكي و آب شناسي پزشكي 

  بيوشيمي _ي مولكولي زيست شناسي سلول  تغديه _صنايع غذايي 

  زيست فناوري / بيوتكنولوژي _زيست شناسي سلولي مولكولي   فني _صنايع غذايي 

  ژنتيك _زيست شناسي سلولي مولكولي   مهندسي _صنايع غذايي 

  علوم سلولي و ملكولي _زيست شناسي سلولي مولكولي    _صيد و بهره برداري آبزيان 

  ميكروبيولوژي _زيست شناسي سلولي مولكولي   نتي ايراني ) دكتراي تخصصي(طب س



 

 

 

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

  طراحي صنعتي  علوم سياسي

  علوم اجتماعي  مطالعات امنيتي _علوم سياسي 

  برنامه ريزي اجتماعي _علوم اجتماعي    _علوم قضايي 

  پژوهشگري علوم اجتماعي  _علوم اجتماعي    _وم كامپيوتر عل

  تعاون و رفاه اجتماعي _علوم اجتماعي   علوم كامپيوتري

  خدمات اجتماعي _علوم اجتماعي    _علوم مهندسي 

  مددكاري اجتماعي _علوم اجتماعي    _علوم و ارتباطات اجتماعي  

  مردم شناسي _علوم اجتماعي   غذاييعلوم و صنايع 

  مطالعات امنيتي _علوم اجتماعي   كنترل كيفي و بهداشتي _علوم و صنايع غذايي 

  علوم اعصاب  كنترل كيفي و بهداشتي ) دكتراي تخصصي(_علوم و صنايع غذايي 

  قتصاد اسالمي ا _علوم اقتصادي    _علوم و صنايع غذايي)كارشناسي ارشد( 

  اقتصاد بازرگاني _علوم اقتصادي   فارماسيوتيكس ) دكتراي تخصصي(

  اقتصاد پول و بانكداري _علوم اقتصادي   فارماكوگنوزي ) دكتراي تخصصي(

  اقتصاد حمل و نقل _علوم اقتصادي   فارماكولوژي

  اقتصاد صنعتي _صادي علوم اقت  فارماكولوژي ) دكتراي تخصصي(

  اقتصاد كشاورزي _علوم اقتصادي    _فرآوري محصوالت شيالتي 

  اقتصاد نظري _علوم اقتصادي    _فلسفه 

   _علوم انتظامي    _فن آوري اطالعات سالمت)كارشناسي ارشد( 

  علوم آزمايشگاهي   _فن آوري زيستي مواد غذايي  

  دامپزشكي_علوم آزمايشگاهي    _وري اطالعات سالمت فنا

   _علوم بهداشتي در تغذيه)كارشناسي ارشد(   فوريتهاي پزشكي

  علوم بيولوژي  فيزيك

  علوم تربيتي  اتمي _فيزيك 

  آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني _علوم تربيتي   حالت جامد _فيزيك 

  آموزش و پرورش كودكان استثنايي _علوم تربيتي   نظري _فيزيك 

  آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني _علوم تربيتي   هسته اي _فيزيك 

  تكنولوژي آموزشي _علوم تربيتي   هواشناسي _فيزيك 

  مديريت آموزشي _  علوم تربيتي   _فيزيك حالت جامد  

  مديريت و برنامه ريزي آموزشي  _علوم تربيتي   فيزيك كاربردي

  علوم تشريح ) دكتراي تخصصي(   _فيزيك گرايش نظري و اختر تابناك 

   _علوم تشريح)كارشناسي ارشد(   فيزيك محض

  علوم تشريحي   _فيزيك مهندسي 

  لوم تغذيهع  فيزيك پزشكي ) دكتراي تخصصي(

  علوم تغذيه ) دكتراي تخصصي(   _فيزيك پزشكي)كارشناسي ارشد( 

   _علوم تغذيه)كارشناسي ارشد(   فيزيوتراپي 

  علوم حديث، اخالق و آداب پزشكي  فيزيوتراپي ) دكتراي تخصصي(

  علوم دارويي   _فيزيوتراپي ورزشي )كارشناسي ارشد( 

  _علوم رياضي و فني    _زيوتراپي)كارشناسي ارشد( في

  علوم زيستي  فيزيولوژي



 

 

 

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

  فيزيولوژي ) دكتراي تخصصي(   _مديريت امور بانكي 

   _فيزيولوژي )كارشناسي ارشد(    _مديريت بازرگاني 

  فيزيولوژي ورزشي ) دكتراي تخصصي(  بندر و كشتيراني _ايي مديريت بازرگاني دري

  قارچ شناسي  گمركي _مديريت بازرگاني دريايي 

  قارچ شناسي پزشكي ) دكتراي تخصصي(  مناطق ويژه _مديريت بازرگاني دريايي 

   _قارچ شناسي پزشكي )كارشناسي ارشد(   مديريت برنامه

  كاردرماني جسماني   _ت بيمه مديري

  كاردرماني رواني   _مديريت بيمه اكو 

  كارشناس علوم پزشكي   _مديريت تلفيقي آفات 

   _كارشناسي چند رسانه اي    _مديريت توانبخشي )كارشناسي ارشد(  

   _كارشناسي شهرسازي    _مديريت جهانگردي 

   _كارشناسي فارماكولوژي    _فاظت اطالعات مديريت ح

  كتابداري  مديريت خدمات بهداشتي درماني ) دكتراي تخصصي(

   _كتابداري در شاخه پزشكي   مديريت خدمات بهداشتي درماني ) دكتراي تخصصي(

   _ع رساني كتابداري و اطال   _مديريت خدمات بهداشتي درماني )كارشناسي ارشد( 

  كنترل دارو ) دكتراي تخصصي(   _مديريت خدمات بهداشتي درماني 

  كاردرماني   _مديريت دولتي 

  كاردرماني ) دكتراي تخصصي(   _مديريت سامانه هاي اطالعاتي  

   _كاردرماني )كارشناسي ارشد(    _مديريت صنعتي 

   _كتابداري و اطالع رساني )كارشناسي ارشد(    _د و نجات  مديريت عمليات امدا

  كتابداري و اطالع رساني پزشكي ) دكتراي تخصصي(   _مديريت فرهنگي هنري 

  گفتار درماني ) دكتراي تخصصي(   _مديريت كسب و كارهاي كوچك 

   _گفتار درماني )كارشناسي ارشد(    _مديريت گمركي 

  گفتاردرماني   _مديريت مالي 

   _گوشت و فرآورده هاي گوشتي    _مديريت هتلداري 

  گياه پزشكي  مديريت و برنامه ريزي

  مامائي  مديريت امداد در سوانح 

   _مامايي)كارشناسي ارشد(    _مرتع داري 

  محيط زيست  مردم شناسي 

   _مخابرات و الكترونيك دريايي   مشاوره و راهنمايي

  مدارك پزشكي  مطالعات اعتياد ) دكتراي تخصصي(

  مددكاري اجتماعي   _مطالعات خانواده  

  مددكاري اجتماعي ) دكتراي تخصصي(   _معارف اسالمي 

   _عي )كارشناسي ارشد( مددكاري اجتما  فلسفه اسالمي _معارف اسالمي 

  مديريت اطالعات بهداشتي درماني ) دكتراي تخصصي(   _معارف اسالمي و علوم تربيتي 

  سوانح طبيعي _مديريت امداد در سوانح     _معماري 

  _مديريت امور امداد   _معماري داخلي 



 

 

 

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

   _مكاترونيك   الكترونيك و ابزار دقيق   _سي تكنولوژي برق مهند

   _مكانيزاسيون كشاورزي زراعي و باغي   شبكه هاي انتقال و توزيع   _مهندسي تكنولوژي برق 

  مكانيك  كشاورزي  _مهندسي تكنولوژي بسته بندي 

   _ندسي اپتيك و ليزر مه   _مهندسي تكنولوژي بهره برداري نيروگاه 

  مهندسي الكترونيك   _مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي 

  بازرسي فني _مهندسي ايمني    _مهندسي تكنولوژي تغيير شكل فلزات 

  حفاظت فني _مهندسي ايمني    _مهندسي تكنولوژي توليد كمپوت و كنسرو 

   _مهندسي آب و خاك    _شكاري مهندسي تكنولوژي جو

  مهندسي بافت   _مهندسي تكنولوژي حمل و نقل ترافيك شهري 

  مهندسي برق   _مهندسي تكنولوژي راه داري 

  الكترونيك -مهندسي برق   _مهندسي تكنولوژي راه سازي 

  قدرت -سي برقمهند  قالب سازي _مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  

  مخابرات -مهندسي برق  ماشين ابزار _مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  

  كنترل -مهندسي برق  ماشين هاي زراعي و باغي _مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  

  مهندسي بهداشت حرفه اي ) دكتراي تخصصي(   _مهندسي تكنولوژي ساختمان  

   _مهندسي بهداشت حرفه اي )كارشناسي ارشد(    _كنولوژي سازه هاي زيرزميني مترو و راه آهن  مهندسي ت

  مهندسي بهداشت محيط ) دكتراي تخصصي(   _كاشي و چيني   -مهندسي تكنولوژي سراميك 

  اي تخصصي(مهندسي بهداشت محيط ) دكتر   _مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه 

   _مهندسي بهداشت محيط)كارشناسي ارشد(   گرايش آردي _مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت  

  مهندسي پزشكي  گرايش غير آردي  _مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت  

  مهندسي پزشكي باليني   _مهندسي تكنولوژي صنايع آرد 

  مهندسي پليمر  سازه هاي چوبي _ع چوب  مهندسي تكنولوژي صناي

  تكنولوژي و علوم رنگ _مهندسي پليمر    _مهندسي تكنولوژي صنايع روغن خوراكي  

  صنايع پليمر _مهندسي پليمر    _مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي 

   _ارشد( مهندسي پزشكي )كارشناسي    _مهندسي تكنولوژي صنايع قندسازي 

  بيوالكتريك ) دكتراي تخصصي( _مهندسي پزشكي    _مهندسي تكنولوژي صنايع الستيك 

  قدرت -مهندسي تكنولوژي برق   _مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي  

   _يمان مهندسي تكنولوژي  بهره برداري كارخانجات س  آب و فاضالب _مهندسي تكنولوژي عمران  

  انتقال _مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   نگهداري و بهره برداري سد و شبكه _مهندسي تكنولوژي عمران  

  ديتا _مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   آب و فاضالب  _مهندسي تكنولوژي عمران 

  سوئيچ _مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   ن هاي آبيساختما  _مهندسي تكنولوژي عمران 

  سيستم هاي تحت شبكه _مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات    _مهندسي تكنولوژي فرآوري موادمعدني فلزي 

  ICTكاربردهاي  _طالعات مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري ا  ابزار دقيق _مهندسي تكنولوژي كنترل 

  مخابرات سيار _مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   ساخت و توليد _مهندسي تكنولوژي كنترل 

  مخابرات نوري _مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   فرآيند _مهندسي تكنولوژي كنترل 

  ICTمديريت  _مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   وب فلزاتذ _مهندسي تكنولوژي متالوژي  

   _مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زيرزميني   انتقال  _مهندسي تكنولوژي مخابرات 

   _مهندسي تكنولوژي الكترونيك   سوئيچ هاي شبكه ثابت _مهندسي تكنولوژي مخابرات 

   _مهندسي تكنولوژي اويونيك    _ي مراقبت و نگهداري مكانيك نيروگاه  مهندسي تكنولوژ

   _مهندسي تكنولوژي آباداني روستاها   _مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو 



 

 

 

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

   _يك كشتي مهندسي تكنولوژي مكان  خاك _ترويج و آموزش كشاورزي  -مهندسي كشاورزي 

   _مهندسي تكنولوژي مكانيك ماشين هاي راه سازي و راه داري   زراعت _ترويج و آموزش كشاورزي  -مهندسي كشاورزي 

   _مهندسي تكنولوژي ناوبري   علوم دامي _ترويج و آموزش كشاورزي  -مهندسي كشاورزي 

   _مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر    ياه پزشكيگ _ترويج و آموزش كشاورزي  -مهندسي كشاورزي 

   _مهندسي تكنولوژي هواپيما   اصالح نباتات  _زراعت و اصالح نباتات   -مهندسي كشاورزي 

   _مهندسي تكنولوژي هواشناسي   زراعت _زراعت و اصالح نباتات   -مهندسي كشاورزي 

   _مهندسي توليدات دامي    _ناوري )بيوتكنولوژي( زيست ف -مهندسي كشاورزي 

   _مهندسي حمل و نقل ريلي    _علوم باغباني  -مهندسي كشاورزي 

  _مهندسي خط و سازه هاي ريلي    _علوم خاك  -مهندسي كشاورزي 

   _مهندسي خودرو   دام _علوم دامي  -مهندسي كشاورزي 

  كشتي سازي _مهندسي دريا   طيور _علوم دامي  -ورزي مهندسي كشا

تبديل مواد  _علوم و صنايع غذايي  -مهندسي كشاورزي 

 غذايي
  مهندسي كشتي _مهندسي دريا  

  خطوط _مهندسي راه آهن    _گياه پزشكي  -مهندسي كشاورزي 

   _ندسي رباتيك مه   _مكانيزاسيون كشاورزي   -مهندسي كشاورزي 

   _مهندسي شهرسازي    _مكانيك ماشينهاي كشاورزي   -مهندسي كشاورزي 

  مهندسي شيمي  دامپروري _مهندسي كشاورزي 

  صنايع غذايي _مهندسي شيمي   گرايش علوم و صنايع غذائي _مهندسي كشاورزي 

  هندسي صنايعم  آبزيان_مهندسي كشاورزي صنايع غذايي 

  شبكه هاي آب و فاضالب _كاربردي عمران   -مهندسي علمي   موتور _مهندسي كشتي 

   _مهندسي علوم كشاورزي    _مهندسي كشتي سازي 

  مهندسي عمران   _مهندسي ماشينهاي ريلي 

  نقشه برداري _مهندسي عمران     _مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون 

   _مهندسي فضاي سبز    _مهندسي مديريت اجرايي 

   _مهندسي فناوري اطالعات    _مهندسي مديريت پروژه 

  مهندسي فيزيك   _مهندسي مديريت و آباداني روستاها 

  مهندسي كامپيوتر  استخراج معدن _مهندسي معدن 

  سخت افزار  _مهندسي كامپيوتر   معدن اكتشاف _مهندسي معدن 

  نرم افزار _مهندسي كامپيوتر    _مهندسي معماري 

  مهندسي كامپيوتر)نرم افزار(  مهندسي مكانيك

  مهندسي كشاورزي  ساخت و توليد _مهندسي مكانيك 

   _اقتصاد كشاورزي  -زي مهندسي كشاور  مكانيك در طراحي جامدات _مهندسي مكانيك 

   _آب  -مهندسي كشاورزي   مهندسي منابع طبيعي

  آبياري زهكشي _آب  -مهندسي كشاورزي   جنگلداري _جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي 

  سازه هاي آبي _آب  -مهندسي كشاورزي   جنگلداري شهري _جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي 

  منابع آب  _آب  -مهندسي كشاورزي   جنگلداري و اكولوژي جنگل _جنگلداري  -ندسي منابع طبيعي مه

مديريت جنگلداري در پارك هاي  _جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي 

 جنگلي
  باغباني _ترويج و آموزش كشاورزي  -مهندسي كشاورزي  



 

 

 

 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

  بوم شناسي آبزيان _شيالت   -مهندسي منابع طبيعي   استخراج نفت _مهندسي نفت 

  تكثير و پرورش آبزيان _شيالت   -مهندسي منابع طبيعي   اكتشاف نفت _مهندسي نفت 

  آبزيانصيد و بهره برداري  _شيالت   -مهندسي منابع طبيعي   بهره برداري از منابع نفت _مهندسي نفت 

  فرآوري محصوالت شيالتي _شيالت   -مهندسي منابع طبيعي   پرتوپزشكي _مهندسي هسته اي 

  بيولوژي و حفاظت چوب _علوم و صنايع چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي    _مهندسي هوا فضا  

  خمير و كاغذ _علوم و صنايع چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي   مهندسي مواد

  صنايع چوب _علوم و صنايع چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي   مواد دنداني ) دكتراي تخصصي(

   _محيط زيست  -مهندسي منابع طبيعي   ميكروب شناسي 

   _مديريت منابع خشك و بيابان   -مهندسي منابع طبيعي   ميكروب شناسي پزشكي

   _مرتع و آبخيزداري   -مهندسي منابع طبيعي    _ناسي مواد غذايي)كارشناسي ارشد( ميكروبش

   _ميكروبشناسي)كارشناسي ارشد(  
حفاظت و اصالح  _مهندسي چوب و كاغذ   -مهندسي منابع طبيعي 

 چوب
 

  صنايع خمير و كاغذ _كاغذ  مهندسي چوب و  -مهندسي منابع طبيعي   نانوفناوري پزشكي ) دكتراي تخصصي(

  صنايع فرآورده هاي مركب چوب _مهندسي چوب و كاغذ   -مهندسي منابع طبيعي    _نانوفناوري پزشكي)كارشناسي ارشد( 

  سراميك _مهندسي مواد   نانوفناوري دارويي ) دكتراي تخصصي(

  وژي استخراجيمتال _مهندسي مواد    _ناوبري و فرماندهي كشتي 

  متالوژي صنعتي _مهندسي مواد    _نظارت برامور دارويي)كارشناسي ارشد( 

   _مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي     _( CPL&IRخلباني ) -هوانوردي 

  پوشاك _مهندسي نساجي   هوشبري

  كنولوژي نساجيت _مهندسي نساجي    _ويروس شناسي )كارشناسي ارشد( 

  شيمي نساجي و علوم الياف _مهندسي نساجي   ويروس شناسي پزشكي ) دكتراي تخصصي(

 



 

 

 

 

 

 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

  دانشكده بانك ملي  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا

  دكتر شريعتيدانشكده تربيت دبير فني دختران   دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر

  دانشكده خبر  دانشگاه آزاد اسالمي واحد استهبان

  دانشكده علوم اقتصادي  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان

  دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اشكذر

  ايرانشهروم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دانشكده عل  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان

  بهبهاندانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   دانشگاه آزاد اسالمي واحد آغاجاري

  تربت جامدانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   دانشگاه آزاد اسالمي واحد اقليد

  خلخالدانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   )مجازي(دانشگاه آزاد اسالمي واحد الكترونيكي 

  خميندانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   دانشگاه آزاد اسالمي واحد امارات متحده عربي

  ساوهدانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   دانشگاه آزاد اسالمي واحد انار

  سرابدانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   اسالمي واحد انديمشكدانشگاه آزاد 

  سيرجاندانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر

  شوشتردانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز

  گراشدانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   د اسالمي واحد آيت اله آمليدانشگاه آزا

  الرستاندانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايذه

  مراغهدانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايرانشهر

  دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم

  دانشكده نيروي زميني  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل

  دانشگاه اراك  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بافت

  دانشگاه اروميه  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بافق يزد

  دانشگاه اصفهان  احد بمدانشگاه آزاد اسالمي و

  دانشگاه الزهرا)س(  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب

  دانشگاه امام حسين )ع(  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرانزلي

  دانشگاه امام صادق )ع(  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس

  ايالمدانشگاه   دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرلنگه

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان وخرمشهر  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرماهشهر

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آباده  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابركوه  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر  د بوكاندانشگاه آزاد اسالمي واح

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل  دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس آباد مغان

  ان    دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردست  دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردكان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاكستان

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جام

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آذرشهر  حيدريه دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهر  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تفت

 يا موسسه آموزش عالينام دانشگاه :  3جدول شماره 



 

 

 

 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تفرش  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سقز

  اد اسالمي واحد تنكابندانشگاه آز  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سلماس

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران)پزشكي(  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سوادكوه

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد جزيره قشم  گاه آزاد اسالمي واحد سيرجاندانش

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب تهران  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستر

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت  اندانشگاه آزاد اسالمي واحد شرق گيالن الهيج

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس و نوشهر   دانشگاه آزاد اسالمي واحد شمال تهران

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خارك  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري

  د خاشدانشگاه آزاد اسالمي واح  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهربابك

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خدابنده  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرمجلسي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمين  رياردانشگاه آزاد اسالمي واحد شه

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيروان

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  دانشگاه آزاد اسالمي واحد طبس

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد عجب شير

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم دارويي تهران

  دماوند دانشگاه آزاد اسالمي واحد  و تحقيقات اصفهاندانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دندانپزشكي تهران  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهدشت  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارس

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان  مي واحد علي آباد كتولدانشگاه آزاد اسال

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دولت آباد اصفهان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فراهان

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس

  ه آزاد اسالمي واحد رفسنجاندانشگا  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فريدن

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فسا

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زابل  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجان

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند كرمان  ه آزاد اسالمي واحد فيروزكوهدانشگا

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرنديه  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائنات

  انشگاه آزاد اسالمي واحد ساريد  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سراب  اد اسالمي واحد كاشاندانشگاه آز

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد سروستان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشمر



 

 

 

 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج   دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان  د وراميندانشگاه آزاد اسالمي واح

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ياسوج

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كيش  دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران  دانشگاه آموزش عالي گنبد كاووس

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان  دانشگاه بجنورد

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار      دانشگاه بوشهر

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گلپايگان  همدان -دانشگاه بوعلي سينا

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناباد  دانشگاه بيرجند

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد الر  المللي امام خميني)ره( دانشگاه بين

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستان  دانشگاه پيام نور

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد المرد  دانشگاه تبريز

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماكو  زنجان –دانشگاه تحصيالت تكميلي درعلوم پايه 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركه  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مجازي  دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد محالت  دانشگاه تربيت مدرس

  حد مراغهدانشگاه آزاد اسالمي وا  اراك –دانشگاه تربيت معلم 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مركز تهران  تبريز –دانشگاه تربيت معلم 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند  تهران –دانشگاه تربيت معلم 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت  سبزوار –دانشگاه تربيت معلم 

  نشگاه آزاد اسالمي واحد مسجدسليماندا  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  دانشگاه تفرش

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالير  دانشگاه تهران

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد  دانشگاه جامع علمي كاربردي

  مياندوآبدانشگاه آزاد اسالمي واحد   دانشگاه جيرفت 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميانه  دانشگاه حضرت معصومه )س( قم

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد  دانشگاه خليج فارس

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميمه  دانشگاه دامغان

  احد نائيندانشگاه آزاد اسالمي و  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد  دانشگاه رازي كرمانشاه

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نراق  دانشگاه زابل

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نطنز)مركز آموزش(  دانشگاه زنجان

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نكا  دانشگاه سمنان 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور  ه سيستان و بلوچستاندانشگا

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ني ريز  دانشگاه شاهد

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نيشابور  دانشگاه شهركرد



 

 

 

 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  بم دانشگاه علوم پزشكي

  دانشگاه شهيد بهشتي  نشگاه علوم پزشكي بندرعباسدا

  دانشگاه شهيد چمران اهواز  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  دانشگاه شيراز  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

  دانشگاه صنعت نفت  دانشگاه علوم پزشكي تبريز

  صنعت نفت آباداندانشگاه   تربت حيدريه دانشگاه علوم پزشكي

  دانشگاه صنعتي اروميه  دانشگاه علوم پزشكي تهران

  دانشگاه صنعتي اصفهان  دانشگاه علوم پزشكي جهرم

  دانشگاه صنعتي اميركبير  دانشگاه علوم پزشكي جيرفت

  دانشگاه صنعتي بابل  دانشگاه علوم پزشكي دزفول

  دانشگاه صنعتي بيرجند  كي رفسنجاندانشگاه علوم پزش

  دانشگاه صنعتي جندي شاپور  دانشگاه علوم پزشكي زابل

  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  دانشگاه علوم پزشكي زنجان

  دانشگاه صنعتي سهند  سبزوار دانشگاه علوم پزشكي

  دانشگاه صنعتي شاهرود  دانشگاه علوم پزشكي سمنان

  دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

  دانشگاه صنعتي شيراز  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

  دانشگاه صنعتي قم  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

  دانشگاه صنعتي كرمانشاه  دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  مالك اشتر دانشگاه صنعتي  قم–دانشگاه علوم پزشكي فاطميه 

  دانشگاه صنعتي همدان  دانشگاه علوم پزشكي فسا

  دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  دانشگاه علوم  پزشكي قزوين

  دانشگاه عالي دفاع ملي   پزشكي كاشاندانشگاه علوم 

  دانشگاه عالمه طباطبائي  دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  دانشگاه علم و صنعت ايران  دانشگاه علوم پزشكي كرمان

  دانشگاه علوم انتظامي  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  ه علوم بهزيستي وتوانبخشيدانشگا  دانشگاه علوم پزشكي گلستان

  دانشگاه علوم پزشكي اراك  گناباد دانشگاه علوم پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران  دانشگاه علوم پزشكي گيالن

  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  دانشگاه علوم پزشكي لرستان

  دانشگاه علوم پزشكي اروميه  دانشگاه علوم پزشكي مازندران

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  دانشگاه علوم پزشكي مشهد

  البرز دانشگاه علوم پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي همدان

  دانشگاه علوم پزشكي اهواز  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

  ي ايراندانشگاه علوم پزشك  دانشگاه علوم پزشكي يزد

  دانشگاه علوم پزشكي ايالم  عبدالرحمن صوفي رازيدانشگاه 

  دانشگاه علوم پزشكي بابل  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

  دانشگاه علوم پزشكي بحنورد  دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 

 )عج(…دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا  ردانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشه



 

 

 

 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيدستاري  مركز آموزش علمي كاربردي اداره كل تعاون استان اردبيل

  دانشگاه فردوسي مشهد  مركز آموزش علمي كاربردي اداره كل تعاون استان خراسان رضوي

  دانشگاه فسا  ركز آموزش علمي كاربردي اداره كل تعاون استان همدانم

  دانشگاه فني و حرفه اي دادبين كرمان  مركز آموزش علمي كاربردي اداره كل دادگستري استان خراسان رضوي

  دانشگاه قم  مركز آموزش علمي كاربردي اداره كل دادگستري استان قم

  دانشگاه كاشان  علمي كاربردي اداره كل دادگستري استان كرمان مركز آموزش

  دانشگاه كردستان  مركز آموزش علمي كاربردي اداره كل دادگستري استان گيالن 

  دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان  مركز آموزش علمي كاربردي استانداري بوشهر

  دانشگاه گلستان  كاربردي استانداري كرمانمركز آموزش علمي 

  دانشگاه گيالن  مركز آموزش علمي كاربردي الزهرا )س( تهران

  دانشگاه لرستان  1مركز آموزش علمي كاربردي الشتر 

  دانشگاه مازندران  مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين )ع( استان گلستان

  دانشگاه محقق اردبيلي  علمي كاربردي امام حسين )ع( استان گيالنمركز آموزش 

  دانشگاه مراغه  مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين )ع( استان همدان

  دانشگاه مالير  مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين )ع( سپاه محمدرسول اله 

  دانشگاه نيشابور  )ع( قزوينمركز آموزش علمي كاربردي امام حسين 

  دانشگاه هرمزگان  مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين )ع( مازندران

  دانشگاه هنر   مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين)ع(  استان سيستان و بلوچستان

  ه هنر اسالمي تبريز دانشگا  مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين)ع( استان خراسان رضوي

  دانشگاه هنر اصفهان  مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين)ع( استان سمنان

  دانشگاه واليت  مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين)ع( استان فارس

  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر)عج(  مركز آموزش علمي كاربردي امام رضا )ع(

  دانشگاه ياسوج  زش علمي كاربردي امام مهدي )عج(مركز آمو

  دانشگاه يزد  مركز آموزش علمي كاربردي انجمن جوشكاري 

مركز آموزش علمي كاربردي انجمن صيفي شركت هاي خدمات پس از فروش 

 خودرو
 مجتمع آموزشي عالي بناب 

 

  مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم )ص(  واحد خراسان رضويمركز آموزش علمي كاربردي انجمن مديريت ايران 

  مجتمع آموزش عالي جهرم  1مركز آموزش علمي كاربردي ايالم 

  مجتمع آموزش عالي كازرون    2مركز آموزش علمي كاربردي ايالم 

  هشي اصفهانمجتمع آموزشي و پژو  مركز آموزش علمي كاربردي بازرگاني واحد تهران 

  مجتمع آموزشي و پژوهشي خراسان رضوي  مركز آموزش علمي كاربردي بازرگاني واحد خراسان رضوي

  مجتمع آموزشي و پژوهشي غرب  مركز آموزش علمي كاربردي بافق

  مجتمع آموزشي و پژوهشي فارس  مركز آموزش علمي كاربردي بانك ملت اصفهان

  مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان  وزش علمي كاربردي بانك ملت تهرانمركز آم

  مدرسه عالي شهيدمطهري  مركز آموزش علمي كاربردي بانك ملت كرمانشاه

  مركز آموزش علمي كاربردي ابهر  مركز آموزش علمي كاربردي بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران

  مركز آموزش علمي كاربردي آتش نشاني و خدمات ايمني آمل  مركز آموزش علمي كاربردي بلد االمين

  مركز آموزش علمي كاربردي آران و بيدگل  مركز آموزش علمي كاربردي بندرسازان گناوه

 ي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن تهرانمركز آموزش علمي كاربردي آموزش  1مركز آموزش علمي كاربردي بندرعباس 



 

 

 

 

 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان اصفهان  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي زاهدان

  ايالم مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان   مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي زرند

  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان تهران   مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي زنجان

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي ساوه
مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان چهارمحال و 

 بختياري
 

  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان خراسان جنوبي  سمنان مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي

  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان خراسان رضوي  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي سمنان )شاهرود(

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي سمنان )گرمسار(
ي بهزيستي استان سيستان و مركز آموزش علمي كاربرد

 بلوچستان
 

  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان فارس  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان )زاهدان(

  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان قزوين  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شهركرد 

  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان كرمان  كز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شيراز مر

  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان كرمانشاه  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي فومن 

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي كاشمر
لمي كاربردي بهزيستي استان كهگيلويه و مركز آموزش ع

 بويراحمد
 

  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان لرستان   مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي كرمان

  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان مازندران  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي كرمانشاه

  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان مازندران   ز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي گلستان مرك

  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان هرمزگان  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي لرستان 

  زش علمي كاربردي بهزيستي استان همدان مركز آمو  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي مشهد

  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان يزد  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي نيم ور 

  مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي علي آباد كتول استان گلستان  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي همدان 

  مركز آموزش علمي كاربردي  بهزيستي برازجان استان بوشهر  آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي ياسوج مركز

  مركز آموزش علمي كاربردي پاسارگاد  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي اردبيل

  مي كاربردي پژوهش و مهندسي جوش ايرانمركز آموزش عل  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي اردبيل )مغان(

  مركز آموزش علمي كاربردي پست تهران   مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي استان كردستان)سنندج(

  مركز آموزش علمي كاربردي پست خراسان رضوي  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي استان كرمانشاه   ماهيدشت

  مركز آموزش علمي كاربردي پست مازندران  كز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي اصفهانمر

  مركز آموزش علمي كاربردي تحقيقات صنعتي ايران )تهران(   مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي اصفهان )كاشان(

  موزش علمي كاربردي تربيت مربي كرجمركز آ  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي بيرجند

  مركز آموزش علمي كاربردي تصميم يارتوس  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي جيرفت و كهنوج

  مركز آموزش علمي كاربردي تيران و كرون   مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي چابهار

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي اراك  شاورزي چهارمحال و بختياريمركز آموزش علمي كاربردي جهاد ك

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي اصفهان  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي خوزستان )اهواز(

  جهاد دانشگاهي انزليمركز آموزش علمي كاربردي   مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي زنجان

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي اهواز  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي سمنان 

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي بابل  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي فارس   مرودشت

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي بندرعباس   اورزي فارس )شيراز(مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كش

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي بيرجند  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي فارس علي آباد 

  اد دانشگاهي رشتمركز آموزش علمي كاربردي جه  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي قزوين 

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي رودسر  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي قم



 

 

 

 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

  مركز آموزش علمي كاربردي  جهاد دانشگاهي خراسان شمالي  مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد رشت 

  مركز آموزش علمي كاربردي  جهاد كشاورزي خراسان شمالي )بجنورد(  وزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد رفسنجان مركز آم

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي كرمان   مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد زاهدان

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي كرمان)باغين(  سمركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد شهرقد

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي كرمانشاه   سرپل ذهاب  مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد قزوين

  ورزي كهگيلويه و بويراحمدمركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشا  مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد كرمان

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي گلستان كردكوي  مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد مشهد

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي گيالن   رشت   مركز آموزش علمي كاربردي خبر مشهد

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي لرستان )اليگودرز(  ارانمركز آموزش علمي كاربردي خبرنگ

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي لرستان )بروجرد(  مركز آموزش علمي كاربردي خدمات جهانگردي استان كرمان

  ورزي لرستان )خرم آباد(مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشا  مركز آموزش علمي كاربردي خور و بيابانك

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي مازندران   ساري  مركز آموزش علمي كاربردي  دانشكده شهيد مطهري

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي مازندران بابلسر  1مركز آموزش علمي كاربردي دره شهر

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي مركزي )اراك(  ر آموزش و پژوهش استانداري سيستان و بلوچستانمركز آموزش علمي كاربردي دفت

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي مركزي )ساوه(  مركز آموزش علمي كاربردي راه و ترابري

  ردي جهاد كشاورزي هرمزگان )بندرعباس(مركز آموزش علمي كارب  مركز آموزش علمي كاربردي زرين شهر

  مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي همدان   مركز آموزش علمي كاربردي ساپكو )تهران( 

  مركز آموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خراسان رضوي )مشهد(  مركز آموزش علمي كاربردي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد 

  مركز آموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي خوزستان )دزفول(  مركز آموزش علمي كاربردي  سازمان بهزيستي استان گيالن

  مركز آموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي سمنان )دامغان(  مركز آموزش علمي كاربردي سازمان زندان ها )تهران(

  مركز آموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي سيستان و بلوچستان )بمپور(  ان ها )خوزستان(مركز آموزش علمي كاربردي سازمان زند

  مركز آموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي شهيد زمانپور )تهران   ساوجبالغ(  مركز آموزش علمي كاربردي سازمان زندان ها )كرمان(

  مركز آموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي قائنات  ان رضويمركز آموزش علمي كاربردي سازمان زندان ها خراس

  مركز آموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي كرج  مركز آموزش علمي كاربردي سازمان زندان ها همدان

  ن(مركز آموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي مازندران )تنكاب  مركز آموزش علمي كاربردي سازمان زندانها اصفهان

  مركز آموزش علمي كاربردي جهادكشاورزي يزد   مركز آموزش علمي كاربردي سازمان زندانها فارس

  مركز آموزش علمي كاربردي جواداالئمه يزد  مركز آموزش علمي كاربردي سازمان عقيدتي سياسي ارتش

شهرداري مركز آموزش علمي كاربردي سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 

 تهران 
 مركز آموزش علمي كاربردي چرم تهران 

 

  مركز آموزش علمي كاربردي حفاظت محيط زيست   مركز آموزش علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي اردبيل

  اه )تهران(مركز آموزش علمي كاربردي حوزه مركزي سپ  مركز آموزش علمي كاربردي سازمان مديريت صنعتي خراسان رضوي

  مركز آموزش علمي كاربردي حوزه هنري واحد كرمان  مركز آموزش علمي كاربردي سازمان مديريتي صنعتي سنندج

  مركز آموزش علمي كاربردي خاتم االنبياء  مركز آموزش علمي كاربردي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 

زمان همياري شهرداري هاي استان مركز آموزش علمي كاربردي سا

 كرمان
 

 كاشان 11مركز آموزش علمي كاربردي  خانه كارگر واحد 
 

  مركز آموزش علمي كاربردي  خانه كارگر واحد اسالمشهر  مركز آموزش علمي كاربردي سراي كيفيت انديشان نوآور بابل

  قائم شهر 19لمي كاربردي خانه كارگر واحد مركز آموزش ع  1مركز آموزش علمي كاربردي سنندج 

  مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد اردبيل  مركز آموزش علمي كاربردي سوانح طبيعي

  مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد تهران  مركز آموزش علمي كاربردي شركت تعاوني توليد قارچ صدفي تنكابن



 

 

 

 

 رديف دانشگاه رديف نشگاهدا

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت تعاوني توليدكنندگان صنعت كشاورزي و دامپروري بروجرد   مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري هاي شيراز 

  مال تنكابن مركز آموزش علمي كاربردي شركت تعاوني توليدي مهستان سبز ش  مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري ورامين

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت توليدي پويا غرب  مركز آموزش علمي كاربردي شهيد چمران فاوا

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت توليدي دشت مرغاب   يك و يك  مركز آموزش علمي كاربردي شهيد دستوره تهران

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت توليدي فرش ايران سپهر    مركز آموزش علمي كاربردي شهيد محالتي قم

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت خدمات دريايي تايدواتر خاورميانه   بندرعباس   مركز آموزش علمي كاربردي شهيد مطهري

  صنعتي خراسان رضوي مشهد  مركز آموزش علمي كاربردي شركت خدمات علمي   مركز آموزش علمي كاربردي  شيروان

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران   مركز آموزش علمي كاربردي صنايع دستي اردبيل

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت دانش پژوهان ايران سوله اردبيل  مركز آموزش علمي كاربردي صنايع دستي استان تهران 

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت ذوب آهن  علمي كاربردي صنايع دستي استان مركزيمركز آموزش 

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت ذوب آهن اردبيل  مركز آموزش علمي كاربردي صنايع دستي سنندج

  زغال سنگ البرز شرقي  مركز آموزش علمي كاربردي شركت  مركز آموزش علمي كاربردي صنايع دستي الجين همدان 

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت زغال سنگ كرمان  مركز آموزش علمي كاربردي صنايع دستي نقش جهان اصفهان

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت سهامي عام صنعتي مينو  مركز آموزش علمي كاربردي صنايع دفاعي زرين شهر

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت سيمان آبيك  دي صنايع غالت قائم)عج(مركز آموزش علمي كاربر

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي  مركز آموزش علمي كاربردي صنايع و معادن قم 

  نايع غذايي قدس رضويمركز آموزش علمي كاربردي شركت ص  مركز آموزش علمي كاربردي صنعت غذا )عاليزاد(

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت صنايع فلزي سازه هاي سنگين مازندران   مركز آموزش علمي كاربردي صنعت غذا تربت جام

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران   شيراز  مركز آموزش علمي كاربردي صنعت غذاي تهران 

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت صنعتي آما   مركز آموزش علمي كاربردي صنعت هوانوردي بندرعباس 

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت صنعتي حديد اراك  مركز آموزش علمي كاربردي صنعت هوانوردي تهران 

  علمي كاربردي شركت صنعتي زرماكارونمركز آموزش   مركز آموزش علمي كاربردي صنعت هوانوردي مشهد 

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت صنعتي كوشا )كرج(  مركز آموزش علمي كاربردي علوم پزشكي كوار

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت صنعتي مهرام  مركز آموزش علمي كاربردي  علوم و فنون فارابي

و صنايع شيالتي خليج  مركز آموزش علمي كاربردي علوم

 فارس
 

 مركز آموزش علمي كاربردي شركت فراز صنعت آيريا
 

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت فوالدين ذوب آمل فذا  مركز آموزش علمي كاربردي علوم و فنون قزوين

  رس الكتريكمركز آموزش علمي كاربردي شركت كارخانجات پا  مركز آموزش علمي كاربردي علويجه

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت گز سكه عتيق  مركز آموزش علمي كاربردي فارسان

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت گسترش انفورماتيك ايران   مازندران  1مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ  و هنر واحد 

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت ملي نفت كش ايران  اصفهان 1مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ . هنر واحد 

  مركز آموزش علمي كاربردي  شركت مهركام پارس تهران  اراك 1مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 

  و تحقيقات صنايع الستيك تهران مركز آموزش علمي كاربردي شركت مهندسي  تهران  1مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 

  مركز آموزش علمي كاربردي شركت هپكو )اراك(  خمين 1مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 

  مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري خرم آباد   زاهدان 1مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 

  مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري قم   كرمانشاه 1ي فرهنگ و هنر واحد مركز آموزش علمي كاربرد

  مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري مشهد   گيالن   رشت  1مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 

  شهرداري مهابادمركز آموزش علمي كاربردي   همدان  1مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 

  مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري هاي استان اصفهان  يزد 1مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 



 

 

 

 

 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

  موسيقي 11مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد   مركز آموزش علمي كاربردي مخابرات كرمان

  خراسان رضوي  2مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد   مديريت صنعتي شيراز ز آموزش علمي كاربرديمرك

مركز آموزش علمي كاربردي مطالعات و مشاوره سياحتي گردشگران 

 بنياد
 

 مازندران 2مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 
 

  مازندران  3مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد   ونت توسعه مديريت و پشتيباني آستان قدس رضويمركز آموزش علمي كاربردي معا

  بابل 4مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد  مركز آموزش علمي كاربردي مالير

  تهران  5علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد مركز آموزش  مركز آموزش علمي كاربردي منابع طبيعي دكتر جوانشير

  مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد اردبيل مركز آموزش علمي كاربردي مهران 

  مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد قم  مركز آموزش علمي كاربردي ميبد

  مازندران 5مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد مركز آموزش علمي كاربردي ميراث بيستون

  مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگي هنري شهرداري تهران   مركز آموزش علمي كاربردي ميراث خراسان رضوي

  مركز آموزش علمي كاربردي فنون و خدمات هوايي تهران   مركز آموزش علمي كاربردي ميراث هگمتانه 

  مركز آموزش علمي كاربردي فنون و خدمات هوايي مشهد   مركز آموزش علمي كاربردي ميرزا كوچك خان رشت 

  مركز آموزش علمي كاربردي كارآموزان چالوس  مركز آموزش علمي كاربردي نجف آباد

  ابراتي ايران شيراز مركز آموزش علمي كاربردي كارخانجات مخ  مركز آموزش علمي كاربردي نهبندان

  مركز آموزش علمي كاربردي كازرون  مركز آموزش علمي كاربردي ني ريز

  مركز آموزش علمي كاربردي كانون سردفترداران و دفتر ياران  مركز آموزش علمي كاربردي نيرو محركه

  وزش علمي كاربردي كنگانمركز آم  مركز آموزش علمي كاربردي نيروي انتظامي خراسان رضوي

  مركز آموزش علمي كاربردي كيش مركز آموزش علمي كاربردي نيروي انتظامي كرمانشاه

  2مركز آموزش علمي كاربردي گچساران  مركز آموزش علمي كاربردي هتلداري و جهانگردي پرديسان

  اربردي گروه صنعتي ايران خودرومركز آموزش علمي ك مركز آموزش علمي كاربردي هرند

  مركز آموزش علمي كاربردي گروه صنعتي صفا مركز آموزش علمي كاربردي هالل احمر استان كرمان

  مركز آموزش علمي كاربردي گروه كارخانجات پارت الستيك مركز آموزش علمي كاربردي هالل احمر استان همدان 

  مركز آموزش علمي كاربردي گلپايگان  هرمزگان )بندرلنگه(  1ردي واحد مركز آموزش علمي كارب

  مركز آموزش علمي كاربردي گلدشت كالردشت مركز آموزش علمي كاربردي واحد آموزشي گيالن 

  2مركز آموزش علمي كاربردي گنبد كاووس  مركز آموزش منابع طبيعي مازندران )كالرآباد(

  مركز آموزش علمي كاربردي الرستان ز آموزش عالي كتابداريمرك

  مركز آموزش علمي كاربردي ماشين سازي اراك موسسه آموزش عالي آزاد خوارزمي خراسان رضوي

  مركز آموزش علمي كاربردي مالك اشتر اصفهان موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران 

شي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن خراسان موسسه آموز

 مركز آموزش علمي كاربردي مالك اشتر تهران رضوي 
 

  مركز آموزش علمي كاربردي مالياتي اصفهان موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

  مركز آموزش علمي كاربردي مالياتي اهواز موسسه غير انتفاعي ابرار

  مركز آموزش علمي كاربردي مالياتي زاهدان  ير انتفاعي ابن يمينموسسه غ

  مركز آموزش علمي كاربردي مالياتي قم  موسسه غير انتفاعي اترك

  مركز آموزش علمي كاربردي مالياتي مشهد  موسسه غير انتفاعي اثيرالدين ابهري 

  زش علمي كاربردي مباركهمركز آمو موسسه غير انتفاعي اجتهاد

  مركز آموزش علمي كاربردي مجتمع هوا دريا موسسه غير انتفاعي احرار

  مركز آموزش علمي كاربردي مخابرات تهران موسسه غير انتفاعي اديان و مذاهب 



 

 

 

 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

 اديب مازندران  موسسه غير انتفاعي موسسه غير انتفاعي برآيند

 موسسه غير انتفاعي اديبان  موسسه غير انتفاعي بزرگمهر

 موسسه غير انتفاعي ارس موسسه غير انتفاعي بصير آبيك

 موسسه غير انتفاعي ارشاد دماوند موسسه غير انتفاعي بعثــــت

 مموسسه غير انتفاعي ار موسسه غير انتفاعي بنيان

 موسسه غير انتفاعي اروندان موسسه غير انتفاعي بهــار

 موسسه غير انتفاعي استرآباد موسسه غير انتفاعي بهاران

 موسسه غير انتفاعي اسرار موسسه غير انتفاعي بهمنيار

 موسسه غير انتفاعي اسوه موسسه غير انتفاعي بينالود

 موسسه غير انتفاعي اشراق نتفاعي بيهقموسسه غير ا

 موسسه غير انتفاعي افاق موسسه غير انتفاعي پارس

 موسسه غير انتفاعي افضل كرماني موسسه غير انتفاعي پارسا

 موسسه غير انتفاعي اقبال الهوري موسسه غير انتفاعي پارسيان 

 موسسه غير انتفاعي اكباتان موسسه غير انتفاعي پاسارگاد

 موسسه غير انتفاعي البرز موسسه غير انتفاعي پرتو

 موسسه غير انتفاعي الغدير موسسه غير انتفاعي پرديسان

  موسسه غير انتفاعي المهدي  موسسه غير انتفاعي پرندك

 718 ه غير انتفاعي الوندموسس موسسه غير انتفاعي پژوهش صنايع ايران 

 719 موسسه غير انتفاعي اميد نهاوند موسسه غير انتفاعي پلدختر

 721 موسسه غير انتفاعي اميرالمومنين موسسه غير انتفاعي پويا

 721 موسسه غير انتفاعي امين  موسسه غير انتفاعي پويش

 722 انديشمند موسسه غير انتفاعي موسسه غير انتفاعي پويندگان

 723 موسسه غير انتفاعي اهل بيت  موسسه غير انتفاعي پيام گلپايگان  

 724 موسسه غير انتفاعي ايران زمين موسسه غير انتفاعي پيشتازان

 725 موسسه غير انتفاعي ايرانيكا موسسه غير انتفاعي پيوند

 726 ي ايساتيسموسسه غير انتفاع موسسه غير انتفاعي تابران 

 727 موسسه غير انتفاعي ايوانكي  موسسه غير انتفاعي تابناك

 728 موسسه غير انتفاعي آبا موسسه غير انتفاعي تاكستان

 729 موسسه غير انتفاعي آباداني و توسعه روستاها موسسه غير انتفاعي تجن

 ه موسسه غير انتفاعي آباد موسسه غير انتفاعي تعالي

 موسسه غير انتفاعي آپادانا موسسه غير انتفاعي تفتان

 موسسه غير انتفاعي آذرآبادگان موسسه غير انتفاعي تميشان

 موسسه غير انتفاعي آرادان موسسه غير انتفاعي توحيد

 موسسه غير انتفاعي آفرينش موسسه غير انتفاعي توران

 موسسه غير انتفاعي آمل  انتفاعي تـوسموسسه غير 

 موسسه غير انتفاعي باختــــر موسسه غير انتفاعي ثامن

 موسسه غير انتفاعي بحرالعلوم موسسه غير انتفاعي جابربن حيان



 

 

 

 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

 سه غير انتفاعي جاميموس موسسه غير انتفاعي دانشگاه علوم و فنون مازندران

 موسسه غير انتفاعي جاويد موسسه غير انتفاعي دانشگاه غ . غ . باقر العلوم 

 موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي اردبيل موسسه غير انتفاعي دانشگاه مفيد )دارالعلم(

 هي اردكانموسسه غير انتفاعي جهاد دانشگا موسسه غير انتفاعي دانشوران 

 موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي اشكذريزد موسسه غير انتفاعي دز

 موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي اصفهان   موسسه غير انتفاعي دنا

 موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي اهواز )خوزستان( موسسه غير انتفاعي ديلمان 

 موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي رشت و فومن  عي راغب اصفهانيموسسه غير انتفا

 موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي كاشمر موسسه غير انتفاعي راه دانش 

 موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه موسسه غير انتفاعي راهبرد شمال

 موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي همدان  موسسه غير انتفاعي راهيان نور

 موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي يزد موسسه غير انتفاعي ربع رشيدي

 موسسه غير انتفاعي جواد يزد موسسه غير انتفاعي رجاء

 موسسه غير انتفاعي حافظ  موسسه غير انتفاعي رحمان

 موسسه غير انتفاعي حكمت    دانشموسسه غير انتفاعي رشد 

 موسسه غير انتفاعي حكمت رضوي موسسه غير انتفاعي رشديه

 موسسه غير انتفاعي حكيم جرجاني موسسه غير انتفاعي رفاه

 موسسه غير انتفاعي حكيم نظامي موسسه غير انتفاعي رودكي

 سسه غير انتفاعي حكيمانمو موسسه غير انتفاعي روزبه 

 موسسه غير انتفاعي خاتـم  موسسه غير انتفاعي روزبهان

 موسسه غير انتفاعي خاوران  موسسه غير انتفاعي زاگرس

 موسسه غير انتفاعي خراسان  موسسه غير انتفاعي زرنديه 

 دموسسه غير انتفاعي خر موسسه غير انتفاعي زرينه

 موسسه غير انتفاعي خزر موسسه غير انتفاعي زنــــــد

 موسسه غير انتفاعي خوارزمي موسسه غير انتفاعي سارويه

 موسسه غير انتفاعي خيام  موسسه غير انتفاعي ساريان 

 موسسه غير انتفاعي دارالفنون موسسه غير انتفاعي ساعي

 موسسه غير انتفاعي دانش پژوهان سپاهان نتفاعي سبحانموسسه غير ا

 موسسه غير انتفاعي دانشستان موسسه غير انتفاعي سبز

 موسسه غير انتفاعي دانشكاه بين المللي چابهار موسسه غير انتفاعي سبالن

 نموسسه غير انتفاعي دانشكده اصول الدي موسسه غير انتفاعي سپهر

 موسسه غير انتفاعي دانشكده الهيات و معارف اسالمي )هدي( موسسه غير انتفاعي سجاد 

 موسسه غير انتفاعي دانشكده امام صادق موسسه غير انتفاعي سراج 

 موسسه غير انتفاعي دانشكده علوم حديث  موسسه غير انتفاعي سردار جنگل

 موسسه غير انتفاعي دانشكده معارف قراني )دارالقران( سلمانموسسه غير انتفاعي 

 موسسه غير انتفاعي دانشگاه امام رضا موسسه غير انتفاعي سمنگان 

 موسسه غير انتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ موسسه غير انتفاعي سنــا

 شگاه علوم اسالمي رضويموسسه غير انتفاعي دان موسسه غير انتفاعي سناباد



 

 

 

 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

 موسسه غير انتفاعي سنايي موسسه غير انتفاعي عالمه فيض كاشاني

  موسسه غير انتفاعي سهروردي موسسه غير انتفاعي عالمه قزويني

 موسسه غير انتفاعي سوره تهران  موسسه غير انتفاعي عالمه مجلسي

 موسسه غير انتفاعي سيلك موسسه غير انتفاعي عالمه محدث نوري

 موسسه غير انتفاعي سينا  موسسه غير انتفاعي عالمه نائيني

 موسسه غير انتفاعي شانديز موسسه غير انتفاعي علم و فن 

 هرودموسسه غير انتفاعي شا موسسه غير انتفاعي علم و فناوري شمس

 موسسه غير انتفاعي شرق گلستان موسسه غير انتفاعي علوم و فنـاوري  سپاهان 

 موسسه غير انتفاعي شفق موسسه غير انتفاعي علوي )بدون پذيرش(

 موسسه غير انتفاعي شمال  موسسه غير انتفاعي عين القضات

 انتفاعي شمس موسسه غير موسسه غير انتفاعي غزالي

 موسسه غير انتفاعي شهاب دانش موسسه غير انتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني

 موسسه غير انتفاعي شهريار موسسه غير انتفاعي فاران

 موسسه غير انتفاعي شهيداشرفي اصفهاني موسسه غير انتفاعي فجر

 سه غير انتفاعي شهيدرضاييموس موسسه غير انتفاعي فخر رازي

 موسسه غير انتفاعي شيخ بهايي موسسه غير انتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني

 موسسه غير انتفاعي صائب موسسه غير انتفاعي فردوس

 موسسه غير انتفاعي صالحان موسسه غير انتفاعي فرزانگان

 وسسه غير انتفاعي صبام موسسه غير انتفاعي فرهيختگان

 موسسه غير انتفاعي صبح صادق  موسسه غير انتفاعي فروردين

 موسسه غير انتفاعي صدرالمتالهين )صدرا( موسسه غير انتفاعي فضيلت

 موسسه غير انتفاعي صفاهان موسسه غير انتفاعي فن و دانش

 موسسه غير انتفاعي صنعتي فوالد  موسسه غير انتفاعي فيض االسالم

 موسسه غير انتفاعي صنعتي قائم موسسه غير انتفاعي قـدر

 موسسه غير انتفاعي صنعتي مازندران موسسه غير انتفاعي قدير

 موسسه غير انتفاعي صنعتي مراغه  موسسه غير انتفاعي قشم 

 سه غير انتفاعي طبرستان موس موسسه غير انتفاعي كادوس

 موسسه غير انتفاعي طبري  موسسه غير انتفاعي كار )رفسنجان(

 موسسه غير انتفاعي عرفان موسسه غير انتفاعي كار )قزوين(

 موسسه غير انتفاعي عطار موسسه غير انتفاعي كار)خرمدره(

 انتفاعي عقيق موسسه غير موسسه غير انتفاعي كارون

 موسسه غير انتفاعي عالءالدوله سمناني موسسه غير انتفاعي كاسپين

 موسسه غير انتفاعي عالمه اميني موسسه غير انتفاعي كاوش

 موسسه غير انتفاعي عالمه جعفري موسسه غير انتفاعي كاويان

 فاعي عالمه خوئيموسسه غير انت موسسه غير انتفاعي كرمان

 موسسه غير انتفاعي عالمه دهخدا موسسه غير انتفاعي كسري

 موسسه غير انتفاعي عالمه رفيعي موسسه غير انتفاعي كمال 



 

 

 

 

 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

 موسسه غير انتفاعي كمال الملك موسسه غير انتفاعي موسسه غير انتفاعي آيندگان

 موسسه غير انتفاعي كميل  موسسه غير انتفاعي موالنا

 موسسه غير انتفاعي كوثـــر  موسسه غير انتفاعي مولوي 

 موسسه غير انتفاعي كوشيار  موسسه غير انتفاعي ميثاق 

 موسسه غير انتفاعي كــومـــش  موسسه غير انتفاعي ميرداماد

 موسسه غير انتفاعي گلستان   فاعي ميرعمادموسسه غير انت

 موسسه غير انتفاعي گنجنامه  موسسه غير انتفاعي ميزان

 موسسه غير انتفاعي المعي گرگاني  موسسه غير انتفاعي ناصرخسرو

 موسسه غير انتفاعي لقمان حكيم موسسه غير انتفاعي نبي اكرم 

 موسسه غير انتفاعي ليان ي نجف آبادموسسه غير انتفاع

 موسسه غير انتفاعي ماد موسسه غير انتفاعي نديشه جهرم

 موسسه غير انتفاعي مارليك موسسه غير انتفاعي نژند

 موسسه غير انتفاعي مازيار موسسه غير انتفاعي نقش جهان

 غير انتفاعي مجازي رايانه اي موسسه موسسه غير انتفاعي نوآوران

 موسسه غير انتفاعي مجازي فارابي  موسسه غير انتفاعي نوبن 

 موسسه غير انتفاعي مجازي مهرالبرز  موسسه غير انتفاعي نورطوبي)مجازي (

 موسسه غير انتفاعي مركز جهاني علوم اسالمي موسسه غير انتفاعي نوين

 موسسه غير انتفاعي مشاهير ير انتفاعي نيماموسسه غ

 موسسه غير انتفاعي مطهر موسسه غير انتفاعي هاتف

 موسسه غير انتفاعي معصوميه موسسه غير انتفاعي هدف

 موسسه غير انتفاعي مفاخر  موسسه غير انتفاعي هراز

 ير انتفاعي مقدس اردبيليموسسه غ  موسسه غير انتفاعي هشت بهشت

 موسسه غير انتفاعي مهدعلم  موسسه غير انتفاعي هنر

 موسسه غير انتفاعي مهر اراك       موسسه غير انتفاعي هيركانيا

 موسسه غير انتفاعي مهر آستان   موسسه غير انتفاعي ياسين

 موسسه غير انتفاعي مهر كرمان  رستگان مشهدآموزش عالي علوم پزشكي واغيرانتفاعي  موسسه

 موسسه غير انتفاعي مهرآوران  هواشناسي و علوم جو اصفهان

 موسسه غير انتفاعي مهرگان   موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقدس

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 نام شهرستان نام شهرستان

 سمنان اراك

 سنندج اروميه

 شيراز اردبيل

 شهركرد اصفهان

 قزوين اهواز

 قم ايالم

 كاشان بندرعباس

 كرمان بيرجند

 كرمانشاه بوشهر

 گرگان تبريز

 خرم آباد تهران

 مشهد رشت

 همدان زاهدان

 ياسوج زنجان

 يزد ساري

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 : نام شهرستانهاي محل اجراي آزمون4جدول شماره 

 



 

 

 

 
 

 

 

 ي ممنوعهشهرستانها استان رديف

 اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد .  آذربايجان شرقي  1

 اتباع غير ايراني در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي باشد .  كليهاقامت اتباع افغاني در سطح استان و آذربايجان غربي  2

 اردبيل 3
و  مشكين شهر بيله سوار، گرمي، هاي پارس آباد،رستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع عراقي در شه

 نمين ممنوع ميباشد . 

 اصفهان 4
 ،اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي نطنز ، فريدن، فريدون شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مركيزي اصيفهان   

 ممنوع مي باشد . بيد گل  از شهرستان آران و ، ابوزيداردستانخور، بيابانك، دهاقان ، نائين، گلرايگان، 

 ايالم  5
اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان هاي مهران و دهلران و شهرهاي مرزي 

  باشد .ممنوع مي

 . فاقد ممنوعيت البرز 6

 شهرستان هاي ديلم و گناوه ممنوع ميباشد .  اقامت اتباع افغاني در  بوشهر 7

 شهرداري تهران براي اتباع افغاني. 13فاقد ممنوعيت به استثناي منطقه خجير در منطقه  ان تهر 8

 اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد .  چهارمحال بختياري 2

 خراسان جنوبي 11

طبس  سرايان و فردوس و مرزي نهبندان، سربيشه،درميان، قاين،زيركوه، اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستانهاي

اقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع مي باشد . اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي بيرجند و خوسف مجاز است. 

 ممنوع است . 

 اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان ممنوع مي باشد . خراسان شمالي 11

 خراسان رضوي 12
كالت نادري و درگزممنوع  سرخس، خواف، تايباد، قوچان، ي : تربت جام،شهرستانهاي مرزاقامت اتباع افغاني در 

 است . 

 خوزستان 13

اتباع خارجي در و تردد اقامت  باشد.ممنوع مي گتوند شهرستانبه استثناء اقامت اتباع افغاني در سطح استان 

 .باشدشهرستانهاي آبادان،خرمشهر،دشت آزادگان ممنوع مي

  باشد .بالمانع ميخرمشهر گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستانهاي آبادان و  ارجي دارايتبصره : اقامت اتباع خ

 زنجان 14
صرفاً شهرستانهاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي  .اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد

 باشد . مجاز مي

 سيستان و بلوچستان  15

 استان ممنوع مي باشد .  كلراقي در اقامت اتباع افغاني و ع

اقامت و تردد اتباع خارجي در شهرستانهاي زابل، هيرمند، زهك و بخشهاي مرزي شهرستانهاي خاش، ايرانشهر، 

  باشد.سراوان ، چابهار  ممنوع مي

 سمنان 16
منطقه دامغان از جاده تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش معراج يك، 

 .جندق بطرف مركز آزمايش سراج ممنوع مي باشد.اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي شاهرود و دامغان ممنوع است

 فارس 17
-و خنج ممنوع مي ريز، رستم،نيمهر فسا، ارسنجان، داراب، شهرستانهاي فيروز آباد ، فراشبند،اقامت اتباع افغاني در 

 باشد .

 باشد . به استثناء شهرستان قزوين ، ساير شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي قزوين 18

 فاقد ممنوعيت. قم  12

 كرمان 21
رودبار، فارياب، نرماشير،  ريگان، بم، فهرج ، قلعه گنج،عنبرآباد ،بافت منوجان،اع افغاني در شهرستانهاي اقامت اتب

 باشد . استان ممنوع مي سطحقي در اتباع عراو  كهنوج، جيرفت، انار

 باشد .اقامت اتباع افغاني درسطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي كرمانشاه 21

 مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع غير ايراني در جمهوري اسالمي ايران :  5جدول شماره 

 



 

 

 

 كردستان 22
اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستانهاي بانه و  كليه اقامت اتباع افغاني در سطح استان  و اقامت

 ) به استثناي مهمانشهرها( شهرهاي مرزي استان ممنوع مي باشد . مريوان و

 اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد .  كهگيلويه و بويراحمد 23

 اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد .  گيالن 24

 ي مجاز ميباشد .  صرفاً شهرستان هاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغان گلستان 25

 اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد .  لرستان 26

 باشد . ممنوع ميكل استان اقامت اتباع افغاني در  مازندران 27

 مركزي 28
ن و خمين، شازند، محالت، زرنديه، كميجافراهان، فرمهين، شهرستان هاي آشتيان، تفرش، اقامت اتباع افغاني  در 

 ممنوع ميباشد .   نداب از توابع اراكبخش خ

 اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد .  همدان 22

 هرمزگان 31
 .ممنوع مي باشدكيش، حاجي آباد، قشم، ابوموسي، جاسك  هايدر شهرستانعراقي اقامت اتباع 

 اقامت اتباع افغاني در كل استان ممنوع مي باشد

 شهرستان هاي خاتم و بافق براي ممنوع ميباشد .   فغاني دراقامت اتباع ا يزد 31

 



 

 

 

 
 

 
 تذكرات:

در رشته هايي كه دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش مي شود ، فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبـدا   .1
شي يا پژوهشي خود را در هر محل )اول ( خواهد بود، ضمنا دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره آموز

 كه براساس تفاهم نامه ي بين  دانشگاهها تعيين ميگردد، بگذراند.
رشته هاي مربوط به دانشگاه آزاد تابع قوانين ومقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت كسب اطالعات ميبايست بـه   .2

 آن دانشگاه مراجعه نمايند.

 رفا داوطلبان رسمي سپاه ونيروهاي مسلح مجاز به انتخاب اين رشته ها مي باشند. دررشته هاي مربوط به بقيه اله ص .3
  سپاه: اعضاء رسمي سپاه پاسداران با ارائه 

 ارتش: اعضاء رسمي ارتش جمهوري اسالمي ايران با ارائه مجوزشركت درآزمون ازيگان مربوطه 

 ئه مجوزشركت درآزمون ازيگان مربوطهناجا : اعضاء رسمي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران با ارا 

داوطلبان توجه داشته باشند كه اطالعات الزم در خصوص گرايش هاي مختلف در هـر رشـته توسـط گروههـاي آموزشـي       .4

 دانشگاه تعيين مي شود.

دانشگاه علوم بهزيستي ؛موسسه عالي آموزشي وپژوهشي طب انتقال خون ؛موسسه رازي  ؛مركز قلب وعروق شهيد رجايي  .5

تعهدي هرمزگان وهمدان اصفهان ؛ توانبخشي ؛ دانشگاه هاي علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ شيراز؛ تبريز؛ زنجان؛ مازندران؛ و

 در قبال خوابگاه دانشجويي ندارند. 

ظرفيت  دانشگاهها و مراكز اعالم شده ذيل به منزله پذيرش قطعي دانشجو در رشته مربوطه در دانشگاه نمي باشد لذا در صورت عدم اعالم .6

در رابطه با دانشگاههاي پذيرنده  . بعبارتي، درصورت هرگونه تغييرها؛ نام دانشگاه در مراحل بعدي حذف خواهد شد از سوي دانشگاه

 دانشجو از طريق همين سامانه اطالع رساني خواهد شد .

 

 نام دانشگاه علوم پزشكي يا مركز پذيرنده دانشجو  رشته رديف

 آمار زيستي 1
شهيد بهشتي؛ شهركرد؛  ؛تربيت مدرس؛ رفسنجان؛ زنجان، سبزوار؛ شيراز ؛صفهان؛ اهواز؛ اراك؛ تهراناايران؛ 

 همدان؛ يزد ؛علوم بهزيستي و توانبخشي؛ كرمان؛ كرمانشاه؛ مشهد؛ مازندران

 آموزش بهداشت 2

 ؛د؛ بقيه اله ؛ تهراناهواز؛ اراك؛ بندرعباس؛ بوشهر؛ بيرجن ايالم؛ آزاد واحد علوم تحقيقات؛ ايران؛ اصفهان؛

تبريز؛ رفسنجان؛ زاهدان؛ زنجان؛ سبزوار؛  شهيدبهشتي؛ شيراز؛ كرمان ؛ كردستان؛ گيالن؛گناباد؛ مشهد  ؛ 

 همدان ؛ يزد؛ ياسوج

 ايران؛ اصفهان؛ تبريز؛ تهران ؛ شهيدبهشتي؛ شيراز  ؛ كرمان ؛ مشهد آموزش پزشكي 3

 اپيدميولوژي 4
شيراز؛ شهيد  ؛؛ تبريز ؛  رفسنجان مشترك با كرمان  ك باتهران؛ اروميه؛ تهرانايران؛ اصفهان ؛ ايالم مشتر

 يزد ؛بهشتي؛ كردستان، كرمان؛ همدان 

 ايران؛ اروميه؛ تهران؛ تبريز؛ شهيدبهشتي ؛شيراز؛ علوم بهزيستي ؛ مازندران؛ همدان ارگونومي 5

 كرمان اكولوژي انساني 6

 ؛ اصفهان؛ علوم بهزيستيايران اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي 7

 ايران؛ تهران ؛كرمان؛يزد ارزيابي فناوري سالمت 8

 ايران؛ تهران ؛شيراز ؛شاهد؛كرمان مشترك با دانشگاه شهيدبا هنر اقتصاد بهداشت 9

 ايران؛ تهران؛ تربيت مدرس؛شهيدبهشتي ؛شيراز؛ مشهد انفورماتيك پزشكي 11

وميه ؛ بقيه اله ؛ تهران )بهداشت( ؛ تبريز؛تربيت مدرس؛ زنجان؛زاهدان مشترك ايران؛ اصفهان؛ اهواز؛ ار انگل شناسي 11

 (43-49هاي پذيرنده دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي مختلف گروه پزشكي )سال تحصيلي اسامي دانشگاه : 6جدول شماره 



 

 

 

؛ شهركرد؛ شيراز ؛ قزوين مشترك بازنجان ؛كرمان؛ كاشان؛ مشهد ؛  بازابل؛زابل مشترك بازاهدان؛شهيد بهشتي

 مازندران  ؛ همدان ؛يزد

 ايمني شناسي 12
شيراز؛ شهيدبهشتي ؛ شاهد ؛ شهركرد  ت مدرس ؛ رفسنجان ؛ران؛ تربيايران؛ اصفهان؛ اهواز ؛ بابل؛ تبريز؛ ته

 ؛كرمان؛ كرمانشاه؛ كردستان؛ مشهد؛ مازندران ؛ يزد

 ؛ قزوين؛ يزداصفهان؛ تهران؛ زنجان بهداشت و ايمني مواد غذايي 13

 ايران؛ شهيدبهشتي؛ مشهد بينايي سنجي 14

15 
 بيوشيمي  باليني

 

ميه؛ اراك مشترك باهمدان؛ بابل؛ بندرعباس؛ بقيه اله ؛ بيرجند؛ تربيت ايران؛ اصفهان؛ اهواز؛ اردبيل؛ ارو

مدرس؛ تهران؛ تبريز؛ رفسنجان؛ زنجان؛ زاهدان؛ شهيد بهشتي؛ شيراز؛ شهركرد؛كاشان؛ كرمان؛كرمانشاه؛ 

 گلستان؛ لرستان؛ مشهد؛ مازندران؛ همدان؛ يزد؛ ياسوج

 جراحي -پرستاري داخلي 16

سبزوار؛ شيراز؛ صفهان؛ اهواز؛ بوشهر؛ بيرجند؛ بقيه اله؛ تبريز؛ تهران؛ تربيت مدرس؛ اراك؛ اروميه؛ ايران؛ ا

؛ دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهرانكاشان؛ كرمان؛ گيالن؛ گناباد؛ مشهد؛ همدان؛ ياسوج؛ شهيدبهشتي؛ 

  خوراسگان اصفهان؛دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

17 
 پرستاري بهداشت روان

 اري()روان پرست 

اروميه؛ ايران؛ اصفهان؛ اهواز؛ بوشهر؛ بيرجند؛ بقيه اله؛ تبريز؛ تهران؛ تربيت مدرس؛ شيراز؛ شهيدبهشتي؛ علوم 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي  بهزيستي و توانبخشي؛ كاشان؛ كرمان؛ گيالن؛ مشهد؛ همدان؛ ياسوج؛

 انتهر

 پرستاري كودكان 18
قيه اله؛ تبريز؛ تهران؛ تربيت مدرس؛ شيراز؛ شهيدبهشتي؛ گيالن؛ مشهد؛ ايران؛ اصفهان؛ اهواز؛ بوشهر؛ ب

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران همدان؛

 پرستاري سالمت جامعه 19
ايران؛ اصفهان؛ اهواز؛ بيرجند؛ بقيه اله؛ تبريز؛ تهران؛ تربيت مدرس؛ شيراز؛ شهيدبهشتي؛ كرمان؛ گيالن؛ 

 خوراسگان اصفهان؛دانشگاه آزاد اسالمي واحد  ؛ د اسالمي واحد پزشكي تهراندانشگاه آزامشهد؛ همدان؛ 

 پرستاري مراقبت هاي ويژه 21

ايران؛ اصفهان؛ اراك؛ اروميه؛ اردبيل )بيمارستان امام خميني(؛ بقيه اله ؛ تهران؛ رفسنجان؛ زاهدان؛ ؛ ارتش

نشگاه هاي تهران؛ شيراز؛ قزوين ؛كرمان ؛ زنجان ؛ سمنان؛ سبزوار؛ شهيدبهشتي؛ شاهد با همكاري يكي ازدا

كاشان ؛ كرمانشاه؛ گلستان؛ گناباد ؛ گيالن؛ لرستان؛ مشهد؛ مازندران؛ مركزآموزشي و درماني و تحقيقاتي 

 قلب و عروق شهيدرجايي ؛  همدان؛ يزد

21 
پرستاري مراقبت هاي ويژه 

 نوزادان
 ان ؛مشهدايران؛ اصفهان؛ بابل؛ تهران؛ تبريز؛ شهيدبهشتي؛ كرم

 كاشان خراسان شمالي؛ شيراز؛ علوم بهزيستي؛ تهران؛ ايران؛ اصفهان؛ پرستاري سالمندي 22

 بقيه اله؛ ارتش )پرسنل پايورارتش ج .ا.ا( پرستاري نظامي 23

 شيراز؛ مركزآموزشي و درماني و تحقيقاتي قلب و عروق شهيدرجايي تكنولوژي گردش خون 24

25 
شهيدبهشتي( ؛ مازندران  –ايران  –شاهد(؛ شاهد )مشترك با تهران  –ايران  –بهشتي )مشترك با تهران  شهيد تاريخ علوم پزشكي

  شهيدبهشتي( –تهران  –شهيدبهشتي( ؛ ايران )مشترك با شاهد  –ايران  –؛ تهران )مشترك با شاهد 

26 
تكنولوژي تصويربرداري تشديد 

 MRIمغناطيسي 
 شهيدبهشتي

27 
و مبارزه  حشره شناسي پزشكي

 باناقلين
 اروميه مشترك با تهران؛ اهواز؛ تهران؛ تربيت مدرس؛ زنجان؛ شيراز ؛ همدان



 

 

 

28 
خون شناسي آزمايشگاهي و بانك 

 خون )هماتولوژي(
 مشهد ؛اهواز؛انتقال خون؛ تهران؛ تبريز؛ تربيت مدرس؛ شهيدبهشتيايران؛ 

 شهيدبهشتي؛ شيرازبابل؛ تهران؛ ايران؛  راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 29

 علوم بهزيستي رفاه اجتماعي 31

 روانشناسي باليني 31
ارتش مشترك با بقيه اله )پرسنل پايورارتش ج.ا.ا(؛ بقيه اله ؛ تهران؛ زاهدان؛ زنجان؛ شهيد بهشتي ؛ ايران؛ 

 كرمانشاه؛ كاشان ؛شيراز؛ علوم بهزيستي

 شيراز؛  قزوين؛ گيالن؛ همدان؛ يزد ؛ه اله ؛ تبريز؛ زنجانايران؛ اراك؛ انتقال خون؛ بقي زيست فناوري پزشكي 32

 ژنتيك انساني 33
اصفهان؛ بابل مشترك با تهران ؛ بقيه اله ؛ بندرعباس مشترك بايزد ؛ تهران؛ تبريز؛ زنجان؛ شهيدبهشتي ؛ شيراز 
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 دانشگاه تلفن جهت تماس داوطلبان اهآدرس سامانه اينترنتي دانشگ آدرس دانشگاه جهت مراجعه داوطلبان

دانشگاه علوم پزشكي  -ميدان سردشت-اراك

 اراك
www.arakmu.ac.ir 4173462-1861 اراك 

انتهاي خيابان  -ميدان جانبازان  -اردبيل 

مجتمع اداري دانشگاه علوم پزشكي  –دانشگاه 

 اردبيل

WWW.ARUMS.AC.IR 5152358-1451 اردبيل 

ستاد -جنب اورژانس-فلكه جهاد-اروميه 

اداره - 6ساختمان شماره-دانشگاه علوم پزشكي

 پذيرش و ثبت نام

edu.umsu.ac.ir 
2937136-1441 

2937213-1441 
 اروميه

دانشگاه علوم  -خيابان هزار جريب -اصفهان

 دانشكده پزشكي -پزشكي 
pg.mui.ac.ir 7922226-1311 اصفهان 

زشكي اهواز ـ اتوبان گلستان ـ دانشگاه علوم پ

جندي شاپور ـ سازمان مركزي ـ طبقه دوم ـ 

 معاونت توسعه آموزش

Amooz-P-Seraj 51-3367543-1611 اهواز 

خيابان پژوهش بانگجاب مجتمع آموزشي  -ايالم

ساختمان معاونت آموزشي طبقه دوم  -دانشگاه 

 اداره امورآموزشي و تحصيالت تكميلي

medilam.ac.ir 2227119-1841 ايالم 

 Education . mubabol.ac.ir دانشگاه ع.پ بابل -خيابان گنج افروز  -بابل
45-2218143-1111 

 218داخلي 
 بابل

جنب   -خيابان ريشهر   -بهمني  -بوشهر 

سايت پرديس  -بيمارستان سلمان فارسي 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

www.bpums.ac.ir 

4551149-1771 

4551169-1771 

4551184-1771 

4551189-1771 

 بوشهر

-نبش خيابان قدس-بولوار كشاورز-تهران

ساختمان ستادمركزي دانشگاه علوم پزشكي 

 تهران

www.tums.ac.ir 

 تهران 81631

بن بست  -بلوار دانشجو  -ميدان اوين  -تهران 

بهزيستي و توانبخشي  دانشگاه علوم -كودكيار 

 واحد امور آموزشي -ساختمان ابن سينا  -

www.uswr.ac.ir 

 بهزيستي 91-22181185-121

خراسان جنوبي،بيرجند ، خيابان آيت ا... غفاري 

 ، سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي
www.Bums.ac.ir 

8825513-1561 

8825512-1561 
 رجندبي

بهمن داخل محوطه دانشگاه  29بلوار  -تبريز

تبريز حوزه معاون آموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي تبريز

www.tbzmed.ac.ir 
mouzesh.tbzmed.ac.ir 3355961-1411 تبريز 

 پزشكي هاي علوم آدرس و شماره تلفن دانشگاه:  7جدول شماره 

http://www.bpums.ac.ir/
http://www.bpums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/
http://www.uswr.ac.ir/
http://www.uswr.ac.ir/


 

 

 

سازمان مركزي -بلوار امام علي)ع( -رفستجان 

 - 4ساختمان شماره -دانشگاه علوم پزشكي 

 واحد آموزش

www.rums.ac.ir 

41-8221139-1391 

 315داخلي 
 رفسنجان

-چهارراه بهداشت-خيابان شهيد رجايي-زابل 

آموزش -طبقه سوم-معاونت آموزشي وپژوهشي

 كل

www.zbmu.ac.ir 

 زابل 2231765-1542

پرديس  ميدان دكترحسابي بلوارجنت-زاهدان 

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ساختمانهاي 

 اداري معاونت آموزشي اداره تحصيالت تكميلي

WWW.ZAUMS.AC.IR 
7-3414552-1541 

 1295داخلي 
 زاهدان

بلوار آزادي، معاونت آموزشي دانشگاه  -زنجان

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان 

 زنجان

WWW.zums.ac.ir 

 زنجان 4156422-1241

ساختمان  -جاده تهران  5كيلومتر  -سبزوار

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار)معاونت  2شماره 

 آموزشي(

www.medsab.ac.ir 

 سبزوار 4446171-1571

 www.sem-ums.ac.ir ستاد مركزي دانشگاه -بلوار بسيج  -سمنان 
4441121-1231 

 2314داخلي 
 سمنان

روبروي حرم  -قم -ابتداي آزاد راه تهران -تهران

 ساختمان مركزي -مطهر امام خميني )ره(  
www.Shahed.ac.ir 

51213115-121 

51213115-121 
 شاهد

خيابان  -اوين  -بزرگراه شهيد چمران -تهران 

دانشگاه  -جنب بيمارستان طالقاني -تابناك

 آموزش كل -شهيدبهشتي 

Amoozesh.sbmu.ac.ir 23872294-121 شهيدبهشتي 

دانشكده -خيابان زند  -خيابان زند  -شيراز 

 اداره كل امورآموزشي -پزشكي 
amoozesh.sums.ac.ir--

paziresh.sums.ac.ir 

2317484-1711 

2359318-1711 

2341344-1711 

2341259-1711 

 شيراز

 شهركرد www.skums.ac.ir ۰۰۰۳۳۳۳-۳۰3۳ ستاد مركزي دانشگاه -بلوار كاشاني  –شهركرد 

-جنب دادگستري  -بلوار شهيد باهنر  -قزوين 

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين
sm.qums.behdasht.gov.ir/ 2239251-1281 قزوين 

دانشگاه  -خيابان شهيدلواساني )ساحلي(  -قم 

 علوم پزشكي
www.muq.ac.ir 

7711332-1251 

7718987-1251 
 قم

 -خوابگاه امام علي )ع( –بلوار پرستار  –كاشان 

 تحصيالت تكميلي –معاونت آموزشي 
www.kaums.ac.ir 

5554545-1361 

5551122-1361 
 كاشان

كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي 

 م پزشكيدانشگاه علو
www.muk.ac.ir 3287111-1871 كردستان 

بعد از چهار راه  -بلوار جمهوري اسالمي-كرمان 

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي -شفا

 مديريت تحصيالت تكميلي-كرمان 

www.kmu.ac.ir 
2115611-1341 

2115617-1341 
 كرمان

بلوار شهيد بهشتي روبروي -كرمانشاه 

( ساختمان شماره دو بيمارستان امام علي )ع
www.kums.ac.ir 8378199-1831 كرمانشاه 

http://www.rums.ac.ir/
http://www.rums.ac.ir/
http://www.zbmu.ac.ir/
http://www.zbmu.ac.ir/
http://www.zums.ac.ir/
http://www.zums.ac.ir/
http://www.medsab.ac.ir/
http://www.medsab.ac.ir/
http://www.shahed.ac.ir/
http://www.shahed.ac.ir/
http://www.muq.ac.ir/
http://www.muq.ac.ir/


 

 

 

 طبقه سوم -علوم پزشكي 

اول  -كيلومتر چهار گرگان ساري  -گرگان 

   -مجموعه آموزشي فلسفي  -شصت كال 

 معاونت آموزشي

www.goums.ac.ir 

 گلستان 4433185-1171

حاشيه جاده آسيايي  -اباد گن -خراسان رضوي 

معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم  -

 پزشكي گناباد

gmu.ac.ir 
7223128-1533 

7225127-1533 
 گناباد

رشت خ نامجو خ شهيد سيادتي طبقه  -گيالن

 دوم ساختمان معاونت آموزشي
www.gums.ac.ir 

 گيالن 3228845-1131

جاده خرم آباد، 3كيلومتر  -خرم آباد  -لرستان 

-مجتمع آموزشي پرديس كمالوند  -بروجرد 

 معاونت آموزشي - 3طبقه 

www.lums.ac.ir 

 لرستان 6211146-1661

شهرستان ساري،سه راه -مازندران

 جويبار،دانشگاه علوم پزشكي مازندران
www.mazums.ac.ir

Edu.mazums.ac.ir 

 مازندران 2-2144291-1151

نبش  -خيابان سناباد  -ميدان سعدي -مشهد 

اداره  -اداره كل آموزش دانشگاه  - 7سناباد

 تحصيالت تكميلي

www.mums.ac.ir 

 مشهد 4-8421123-1511

 -ريعتي چهارراه ش -خيابان شريعتي  -همدان

ساختمان معاونت آموزشي  -روبروي تاالر مرمر 

 دانشگاه علوم پزشكي

www.umsha.ac.ir 

 همدان 2521953-1811

بيمارستان -بلوار جمهوري اسالمي-بندرعباس

معاونت آموزشي -ضلع شرقي-شهيد محمدي

 اداره تحصيالت تكميلي-دانشگاه

www.amoozesh.hums.ac.ir 3337197-1761 هرمزگان 

پرديس -خيابان شهيد دكتر جليل -ياسوج

 جنب بيمارستان امام سجاد-آموزشي
www.yums.ac.ir 2233711-1741 ياسوج 

سازمان مركزي دانشگاه  -ميدان باهنر -يزد 

 علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
www.ssu.ac.ir 

7258774-1351 

7247111-1351 

7241373-1351 

 زدي

خيابان  -انتهاي خيابان فاطمي غربي  -تهران 

جنب بيمارستان امام  -شهيد اعتماد زاده 

 رضا)ع(

www.aiaums.ac.ir 

 ارتش 85952354-121

خيابان شيخ بهايي -مالصدرا-ميدان ونك -تهران

ساختمان مركزي -كوچه شهيدنصرتي-جنوبي

 ه اولطبق -دانشگاه 

www.bmsu.ac.ir 

 بقيه ا... 82483143-121

پل  -تقاطع چمران و جالل آل احمد-تهران 

 دانشگاه تربيت مدرس -نصر
www.modares.ac.ir/edu 

 تربيت مدرس 82883119-121

 -حصارك  -بهشتي خيابان شهيد -كرج-البرز

 -موسسه تحقيقات و سرم سازي رازي 

 آموزش 2ساختمان شماره 

www.rvsri.ac.ir 

46-34571138-126 

  2518 -2116داخلي 
 سرم سازي رازي

http://www.goums.ac.ir/
http://www.goums.ac.ir/
http://www.gums.ac.ir/
http://www.gums.ac.ir/
http://www.lums.ac.ir/
http://www.lums.ac.ir/
http://www.mums.ac.ir/
http://www.mums.ac.ir/
http://www.umsha.ac.ir/
http://www.umsha.ac.ir/
http://www.aiaums.ac.ir/
http://www.aiaums.ac.ir/
http://www.bmsu.ac.ir/
http://www.bmsu.ac.ir/
http://www.modares.ac.ir/edu
http://www.modares.ac.ir/edu
http://www.rvsri.ac.ir/
http://www.rvsri.ac.ir/


 

 

 

نبش  -بلوار الدن  -بلوار وكيل آباد  -مشهد 

 موسسه آموزش پزشكي وارستگان - 3الدن 
www.varastegan.ac.ir 

 وارستگان 5191161-1511

-ميدان پاستور-خيابان كارگرجنوبي  -تهران

- 69پالك-فروردين 12خيابان -خيابان پاستور

 انستيتوپاستور ايران

www.pasteur.ac.ir 

 يتوپاستورانست 66412771-121

تقاطع  -بزرگراه شيخ فضل اهلل نوري-تهران 

مؤسسه  -جنب برج ميالد -بزرگراه شهيد همت

 –عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون

 واحد آموزش -طبقه دوم – Aبلوك 

www.ibto.ir 73-88611572-121 

88611564 
 انتقال خون

ابتداي بزرگراه نيايش  -خيابان وليعصر  -تهران 

بيمارستان قلب و عروق  -پارك ملت جنب  -

 شهيدرجائي

education . Rhc.ac.ir 23922967-121 قلب و عروق شهيدرجائي 

 -بلوار ارغوانيه  -خيابان جي شرقي  -اصفهان 

دانشگاه آزاداسالمي واحد  -بلوار دانشگاه 

 خوراسگان

www.khuisf.ac.ir 

 آزاد خوراسگان 9-5354111-1311

انتهاي اشرفي اصفهاني  -ميدان پونك  -تهران 

دانشگاه آزاد واحد علوم -به سمت حصارك 

 تهران تحقيقات

www.srbiau.ac.ir 

3-448665111-121 

6-44865154 
 تهران آزاد علوم تحقيقات

خيابان اول -قلهك-خيابان دكتر شريعتي-تهران

 كوي ياسمن-يخچال
www.iaups.ac.ir 

5-22641151-121 

22619143 
 تهران آزاد علوم دارويي

دانشگاه آزاد  -انتهاي خيابان پاسداران -شهرضا 

 اسالمي
www.iaush.ac.ir 

 آزاد شهرضا 5-3243111-1321

 www.iau. ac.ir خيابان زرگنده -خيابان دكتر شريعتي–تهران 

 تهران پزشكي علوم آزاد 7-22116661-121

مجتمع دانشگاه آزاد -تبريز-جاده اهر  2كيلومتر 

 54515/338صندوق پستي -واحد اهر 
www.iau-ahar.ac.ir 

2228211-1426 

4-2235583 
 اهر آزاد

 آزاد ساري www.iausari.ac.ir 3-2132891-1151 مجتمع دانشگاهي -درياجاده  7كيلومتر -ساري

روبروي حرم  -اتوبان خليج فارس -تهران 

 -مطهرامام خميني)ره( دانشگاه شاهد 

 ساختمان ايثار

web.shahed.ac.ir 51213115-121 شاهد 

خيابان وليعصر)عج(انتهاي خيابان  -تهران

 -جنب پل همت -شهيدعباسپور)توانير(

 19پالك

www.Ib.Sbmu.ac.ir

www.ivbs.ir 24-88219121 بين الملل شهيدبهشتي 
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 سمه تعاليب
 .…..………………………شماره        

 …………..………………تاريخ..   
 

 
  ترم آخردانشجوي مخصوص داوطلبان 

 93سال  در آزمون كارشناسي ارشد متقاضي شركت)دانشگاه هاي علوم پزشكي(
 

 ------------------------------معاون / مدير امور آموزشي دانشگاهبه  

     :

گرايشكارشناسي 

مركز سنجش آموزش پزشكي  

  

  

 

 

 داوطلب امضاء و  نام ونام خانوادگي
 
 

 
 
 

فارغ التحصيل شده باشد ، علي رغم  ( و قبل از آن 93تذكر: در صورتيكه داوطلب در زمان برگزاري آزمون  )خرداد ماه 
 التحصيل محسوب خواهد شد.تكميل اين فرم، به عنوان فارغ

 

 

 1فرم شماره 

محل الصاق 
 عكس



 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالي

 
 

 -----------------شماره      
 ------------------تاريخ                     

 
 

  مخصوص داوطلبان فارغ التحصيل
 93شناسي ارشد سال متقاضي شركت در آزمون كار)دانشگاه علوم پزشكي( 

 
 
 

 .-----------------------------------------------دانشگاه معاون / مدير امور آموزشيبه 
 

     :

)مركز سنجش آموزش پزشكي 

 
 داوطلب امضاء و نام ونام خانوادگي

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2فرم شماره 

محل الصاق 
 عكس



 

 

 

 

 سمه تعاليب
 .…..………………………شماره        

 …………..………………تاريخ..   

 
 

  ترم آخردانشجوي مخصوص داوطلبان 
 93سال  مون كارشناسي ارشدمتقاضي شركت در آز)ساير دانشگاهها يا مراكز آموزشي(

 
 مركز سنجش آموزش پزشكي به : 

 -----------------------------------------------از:
     :

 صادر گرديده و فاقد هر گونه اعتبار ديگر و ارزش ترجمه مي باشد. مركزاين گواهي صرفا" جهت اطالع آن 

 

 مهر و امضاء معاون / مدير امور آموزشي دانشگاه                                                                           
 

 
                                             

 

( و قبل از آن فارغ التحصيل شده باشد ، علي رغم  93تذكر: در صورتيكه داوطلب در زمان برگزاري آزمون  )خرداد ماه 
 التحصيل محسوب خواهد شد.تكميل اين فرم، به عنوان فارغ

 

 

 

 

 

 

 3فرم شماره 

محل 
الصاق 
 عكس



 

 

 

 

 

 سمه تعاليب

 
 ..………………………شماره      

 …………..………………تاريخ..                     
 
 

  مخصوص داوطلبان فارغ التحصيل
 93متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال )سايردانشگاهها ويا مراكز آموزشي( 

 
 

 مركز سنجش آموزش پزشكي به : 
 ----------------------------------------------------------از: 

 
      :

 مهر و امضاء معاون / مدير امور آموزشي دانشگاه                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9فرم شماره   

محل الصاق 
 عكس



 

 

 

  93گروه پزشكي سالبراي آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي نام دانشجويان غير ايراني غير بورسيه :ثبت5فرم شماره 

 

 متقاضي يت( هو1

 

 :Name نام :

 :Last Name نام خانوادگي:

 :Father’s Name نام پدر:

  نام جد:

  تاريخ تولد:

 ( مشخصات متقاضی2

    

 تابعيت: ساير دور از همسر(     با همسر    مطلقه (    متأهل )   ازدواج نكرده         وضعيت تأهل: مجرد )

 ( مدارك شناسايي3

 محل صدور: صدور:تاريخ  شماره: ماه پروانه اقامت 6گذرنامه با اعتبار حداقل 

 محل صدور: تاريخ صدور: شماره: دفترچه اقامت پناهندگي

 محل صدور: تاريخ صدور: شماره: كارت هويت ويژه اتباع خارجي

 محل صدور: تاريخ صدور: شماره: برگ خروج از كشور مدت دار

 ( آدرس4

 پست الكترونيك: شهر:  كشور محل سكونت در خارج:

 تلفن: آدرس:

 آدرس: سكونت در ايران: شهر محل

 تلفن همراه: تلفن: كدپستي:

 آدرس: شهر محل تحصيل در ايران:

 پست الكترونيك: نمابر: تلفن:

 تلفن: آدرس: شهر محل كار فعلي در ايران:

 تلفن: آدرس: شهر محل كار قبلي در ايران:

 ( اطالعات تحصیلی5

معدل  شهر محل تحصيل سسه آموزشنام مؤ تاريخ اخذ مدرك محل اخذ مدرك آخرين مدرك 

 كتبي

 معدل كل

       

 دكتراي تخصصي دكتراي حرفه اي       كارشناسي ارشد       كارشناسي ناپيوسته    ارشناسي پيوسته   ك رداني  كا مقطع: 

 مجازي نيمه حضوري     حضوري   وه آموزش: رشته تحصيلي:                           محل تأمين هزينه تحصيلي:                       شي

 بورسيه تردديبورسيه      الكترونيكي        پودماني    آزاد    فراگير    معادل   شبانه   روزانه  نوع تحصيل:   

 ( مرتبطین )معرف، مشخصات مادر ایرانی، اعضای خانواده یا افراد تحت تکفل(6

 نام خانوادگي:                            نام پدر:                       شغل:                  تلفن محل كار:                       نام معرف ايراني:     

 تلفن محل سكونت:              آدرس محل سكونت:                                                                                                              

 ريخ تولد:            محل تولد:نام مادر ايراني:                    نام خانوادگي:                  نام پدر:                        نام جد:                 تا

 غير رسمي رسمي        رت ملي:                            نوع ازدواج    شماره شناسنامه:                محل صدور:                     شماره كا

 شماره پروانه ازدواج:                                                تاريخ صدور پروانه:
 

 

 

 



 

 

 

   93نمونه فرم ثبت نام اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد سال 
 مشخصات شناسنامه اي

  نام
 

 انوادگينام خ
 

 نام پدر
 

 ارسال همزمان اسكن اصل شناسنامه  شماره شناسنامه

 ارسال همزمان اسكن اصل كارت ملي  كد ملي

 جنسيت
 

 تابعيت
 

 تاهل
 

  5در صورت خارجي بودن ارسال همزمان اسكن فرم  غير ايرانيايراني / دانشجوي 

 (تابع كشور )براي تبعه خارجي
 

 تاريخ تولد
 

 در صورت نياز به منشي ارسال همزمان اسكن اصل معرفي نامه   معلوليت

  نيازمند به منشی
  

 آدرس و مشخصات تماس

 استان
 

 شهر
 

(آدرس پستي دقيق )شامل منطقه، كوچه و پالك  
 

 كد پستي
 

 تلفن ثابت
 

 تلفن همراه
 

 .....@.....  پست الكترونيكي
 

 اي مشخصات سهميه

 نوع سهميه ۳- آزاد شامل :الف -3۳% ب-آزاد 3۳%، ارتش  ج- آزاد 3۳%،بقية اهلل 
                2-رزمندگان شامل: الف-رزمندگان بسيجي طبق ماده ۳-۳-۳-5، ب-جانباز     
               25% و باالتر ، ج- فرزند وهمسر جانباز 25% و باالتر ، د- فرزند و همسر شاهد 

                 ه - آزاده  ي-فرزند و همسر آزاده و مفقوداالثر،  و-جهادگران جهاد سازندگي
 

 ارسال همزمان اسكن اصل مدرك مربوط به اين سهميه  نوع سهميه رزمندگان

   / درصد جانبازي /مدت آزادگيمدت رزمندگي 

  در ساير مقاطع طي ساليان گذشته استفاده از سهميه رزمندگان
 

 در مقطع
 

    كد ايثارگري

29سال صادره در ارسال همزمان اسكن اصل حكم كارگزيني      (ویژه عضو رسمی نيروهای مسلحاهلل )بقيه  .پ .صيل در دانشگاه عقاضی ادامه تحمت  

 ... ح( شامل وزارت دفاع/سپاه/ارتش/نيروي انتظامي/نيروهای مسلويژه نوع سازمان )

29سال  صادره در ارسال همزمان اسكن اصل حكم كارگزيني (ژه پرسنل پایور ارتشارتش ميباشم )وی.پ .متقاضی ادامه تحصيل در دانشگاه ع  
 

 مشخصات آموزشي

 راهنما بر اساس جدول شماره یک دفترچه -مقطع تحصيلي قبلي 
 

 ارسال همزمان اسكن مدرك مربوطه دفترچه راهنما بر اساس جدول شماره یک -رشته تحصيلي)مقطع قبلي( 

 ۳دفترچه راهنما بر اساس جدول شماره یک -قبلي( رشته تحصيلي)مقطع 
 

 (دانشگاه محل تحصيل)مقطع قبلي
 

 ۳دانشگاه محل تحصيل)مقطع قبلي(
 

 تاريخ شروع به تحصيل مقطع قبلي
 

 تاريخ فراعت از تحصيل مقطع قبلي
 

 ( ۰۳/6/22يا تا  22/۳2/22التحصيل / ترم آخر )تا : فارغوضعيت تحصيلي
 

 صحيح -قبلي معدل كل مقطع 
 

 اعشار -معدل كل مقطع قبلي 
 

 ارسال همزمان اسكن مدرك مربوطه : وضعيت نظام وظيفه

 نام رشته امتحاني
 

 ارسال همزمان اسكن مدرك مربوطه دارای سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی



 

 

 

 محل خدمت
 

 تاریخ شروع بکار
 

  تاریخ پایان کار
 

 حوزه امتحانی
 

 شرکت نموده اید؟ 22ن سال آیا در آزمو
 

 22نتيجه آزمون در سال 
 

 دارید؟ کارشناسی فوق الذکركارداني و آیا مدرک تحصيلی دیگری به جز 
 

 ارسال همزمان اسكن مدرك مربوطه  مدارک تحصيلی

، ، دندانپزشكيپزشكي: جزء رشته های مشمول طرح نيروی انسانی
، ، علوم آزمايشگاهياديولوژي، اتاق عمل، هوشبري، رپرستاريداروسازي، 

 هاي پزشكي، پرستاري دندانپزشكي و بهداشت دهانفوريت
 

معافيت  داراي-بام، تاكنون شروع نكرده -الف : وضعيت طرح نيروی انسانی
دوره را متعاقبًا -ه، در حال گذراندن طرح-د، ۰۳/6/2۰اتمام طرح تا -جاز طرح، 

  حال حاضر دانشجوي ترم آخر در-وداراي پايان طرح،  -نكنم، شروع مي

)افرادي كه در حال گذراندن طرح  ارسال همزمان اسكن مدرك مربوطه 
بايست باشد ميهستند دقت نمايند نامه شروع به طرح قابل قبول نمي

كه تاريخ پايان طرح نيز در آن درج شده  29ي معتبر و به تاريخ بهمن ماه نامه

 ارائه گردد(

 تاریخ شروع دوره طرح
 

 تاریخ پایان دوره طرح
  

ام بت ن یری و ث گ د ره العات ک  اط

رقمي  ۳6كد  کد رهگيری  

 تاریخ ثبت نام
 

 ساعت ثبت نام
  

را به دقت مطالعه  2۰و همچنين اطالعيه های مرکز سنجش آموزش پزشکی را از ابتدا تا دهه دوم مهر ماه   اينجانب متعهد ميگردم دفترچه راهنماي ثبت نام
 . نمایم

ت و يا عدم صحت ضمنا بندهاي مندرج در فرم ثبت نام را بدون اشتباه و بر اساس مدارك موجود و مفاد دفترچه، تكميل نموده و در صورت وجود هر گونه مغاير
ورود به جلسه آزمون و یا مندرجات یا ارسال نکردن مدارک )حتی اسکن ناخوانا(، مسئوليت آنها به عهده اينجانب خواهد بود و در صورت صادر نشدن کارت 

 حتی پذيرفته شدن در آزمون نسبت به ممانعت از تحصيل در هر مرحله، اعتراضي نداشته و قبولي كان لم يكن تلقي ميگردد. 
 

  مي پذيرم

 


