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  میبسم هللا الرحمن الرح
  

  : مقدمه
د یو ام يندگان و پژوھندگان عرصه علم و آگاھيپو يتمام يق برایتوف يزد منان و آرزويكران به درگاه ایبا سپاس ب     

- وسته رشتهیارشد ناپيقطع كارشناسرش دانشجو در ميآزمون پذ يبرگزارط يضوابط و شرا ،زيداوطلبان عز يسربلند

  گردد.ير اعالم ميعھد و متخصص به شرح زمت يانسان يروین نیبا ھدف تام ٩٩سال  يگروه پزشك يھا
سامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي ، تنھا مرجع اعالم موارد مربوطهنظر به اینکه  ار مھم :یتذكر بس

بندی عالوه بر زمان طور مرتببرا  آموزش پزشكي مركز سنجش يھاهیه اطالعید كلھستنداوطلبان ملزم ، باشدمي
درصورت وجود ھرگونه تغییر یا اعالم تا ند. ينما يریگیبا دقت مطالعه نموده و پ ٩٩ سال ماهآبان آخر تا  اعالم شده،

ھای راھنمای دفترچه بديھي است ھرگونه ادعا درخصوص عدم اطالع از مفاد مورد جدید، از کلیه موارد آگاھی یابند.
 سامانه اينترنتي مركز سنجش مورد پذيرش نخواھد بود اطالعیه ھاي درج شده در ثبت نام، انتخاب رشته محل و

  کند.و از داوطلب سلب مسئولیت نمی
. و از آدرس شده استاعالم  ٣/١٠/٩٨به تاریخ   ٢ الزم به توضیح است منابع آزمون طي اطالعیه

 http://sanjeshp.ir   ،و آخرین تغییرات  ( البته متعاقباً به روز رسانی شده باشد.قابل دریافت میدر قسمت منابع

  )اعمال شده است
ارسال  -قسمت تماس با ما – http://sanjeshp.ir  مراتب را به آدرس ،داوطلبان در صورت داشتن ھرگونه سوال

   .نمايند
  

  آزمون يضوابط و نحوه برگزار -بخش اول
   

 شرايط عمومي : –الف  
  باشند : يو مراحل شغل يلیتحص ر در تمام ادواريزعمومی ط يشرا يدارا بایدمجاز به شركت در آزمون  نیداوطلب 

   اد به مواد مخدریو عدم اعت يبه تناسب رشته انتخاب يجسم ييتواناو  سالمت از  يبرخوردار -١
  مختلف كشور  يمتداول در آزمونھا يط عموميه شرایواجد كل -٢
   يان مندرج در قانون اساسياز اد يكيا ين اسالم ین مبياعتقاد به د -٣
  ران يا ياسالم يو عدم مخالفت با نظام جمھور يرفتن قانون اساسيپذ -۴
  از آنھا  يمحارب و ملحد و ھوادار يھابه احزاب و گروه يالتیتشك يعدم وابستگ -۵
  يفرینه كیشینداشتن سوء پ -۶
  يعدم اشتھار به فساد اخالق -٧
  

 ب – شرايط اختصاصي :
  باشد:شرایط اختصاصی الزم برای داوطلبان به شرح زیر می

  
  : يلیت تحصیوضع -١

  داشتن شرایط عمومی ورود به دوره آموزش عالی -١-١
، دکتری عمومي گروه پزشکی و مدارک باالتر متناسب با نشنامه كارشناسي، کارشناسی ارشددارا بودن دا -٢-١

 ھاي امتحاني كارشــناســي ارشــد بر اســاس مدارك مورد پذيرش ھر رشــتهرشــته تحصــیلی مورد تقاضــا در رشــته
شماره  مطابق( امتحانی شت، ) از یکی از دانشگاه١جدول  ھای داخل یا خارج از کشور حسب تايید وزارت بھدا

ــــكي  تا تاريخ حداکثر و يا گواھي مبني بر فارغ التحصــــیلي  وفنآوري يا وزارت علوم،تحقیقات درمان و آموزش پزش
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صورتي كه حداكثر تا  سالدانشجويان ( آخر سال برای دانشجویان مربوطهتوسط دانشگاه  ٣١/٦/٩٩ آخر تنھا در 
ــــیل شــــوند مجاز به شــــركت در آزمون خواھند بود.  ٣١/٦/٩٩تاريخ  که بعد از تاریخ مذکور  افرادیفارغ التحص

بر اسـاس اعالم دبیرخانه شـورای عالی برنامه ( .)باشـندالتحصـیل خواھند شـد مجاز به شـرکت در آزمون نمیفارغ
شکی، شتهبه عنوان نمونه  ریزی علوم پز شگاه جامع علمی کاربردی مورد تایید ر سالمت  دان ھای مربوط به حوزه 
  باشد)وزارت بھداشت نمی

در ھر  کنندكه طبق مدارك مورد پذيرش جدول مذكور نسبت به انتخاب رشته امتحاني اقدام ن انیداوطلب -١تبصره
دوره تحصیل، از روند سنجش حذف و از  ، پذیرش ومرحله از روند برگزاري آزمون اعم از بررسي مدارك، اعالم نتايج

   ادامه تحصیل محروم خواھند شد.
مجموعه امتحانی پرستاری، دانش آموخته رشته ھوشبری پس از شرکت در آزمون این مجموعه بعنوان مثال اگر در 
ھای مربوط به دو رشته پرستاری تواند رشته محلزمون مجاز به انتخاب رشته محل شود فقط میدر صورتیکه پس از آ

ی این ھا، انتخاب نماید و مجاز به انتخاب سایر رشتهدان را در صورت داشتن سایر شرایطمراقبتھای ویژه و ویژه نوزا
  .باشدنمی مجموعه

دارندگان مدرک معادل،  ١٠/١٠/٧٩ریزی علوم پزشکی برنامهطبق مصوبه یازدھمین جلسه شورای عالی  -٢تبصره 
ی که از و ھمچنین دارندگان مدرک تحصیل در مقطع کارشناسی ١٢کل کمتر از میانگین  دارندگان، گواھی اتمام دوره

باشد(بدلیل عدم احراز شرایط بند دارای ارزش استخدامی می طریق آزمون داخلی پذیرفته شده و این مدارک صرفاً 
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب چھل و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی  -٣-٢

ھای علوم پزشکی مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته) ١٨/۵/٨٩علوم پزشکی 
  .باشندنمی

فرھنگی، کلیه دارندگان مدرک معادل ضمن شورای عالی انقالب  ٢۶/٨/٩۴تاریخ  ٧٧١البته طبق مصوبه جلسه 
اند، حسب مورد از تسھیالت مصوبه ھای مذکور راه یافتهبه دوره ١٣٨١تا  ١٣٧٧خدمت فرھنگیان که طی سالھای 

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، برای ادامه  ٢٨/۵/١٣٩٢مورخ  ٧٧۶٣٣/٢شماره 
  شوند. باالتر برخوردار میتحصیل در مقاطع رسمی تحصیلی 

 دانشگاه ھماندر  يلیر مقاطع تحصيا سايارشد و  يكارشناس يھادر دوره زمانھم لیعدم اشتغال به تحص -٣-١
  .  كشور يقاتیو تحق يموسسات آموزش سایر وھاي ديگر يا دانشگاه و

ھای تحصیالت تکمیلی بر اساس مصوبه چھارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورهتذکر مھم: 
عادی وره د بجز پذیرفته شدگان( ٩٨شھریه پرداز سال  دورهو  سنوات قبل پذیرفته شدگانکلیه ، ١٨/١٠/٩۵مورخه 
در صورت ثبت نام در دانشگاه باید تا پایان  )باشندنمی ٩٩که مجاز به شرکت در آزمون سال  ٩٨سال  )روزانهرایگان (

و پس از انصراف از دانشگاه، ثبت نام آزمون را انجام  ، انصراف از تحصیل دھندارشدکارشناسی زمان ثبت نام آزمون 
کنند، ضمن لغو قبولی، طبق مقررات با فرد خاطی بدیھی است در صورتیکه دانشجویان این امر را رعایت ن. دھند

   برخورد خواھد شد.
ھای زمان در دورهممنوعیت تحصیل ھم پزشکیبر اساس اعالم دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم  :تبصره

ھای غیر حضوری (مجازی) این ممنوعیت وجود ھای حضوری بوده و جھت دورهکارشناسی ارشد صرفاً جھت دوره
  ندارد. 

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد که از  بر اساس اعالم دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی -۴-١
تواند ، میبا دانشگاه محل تحصیل خودشود، پس از تسویه حساب ادامه تحصیل منصرف ميتحصیل محروم يا از 

تواند در تحصیل نمی د(دانشجوی محروم ازشرکت نمایی کارشناسی ارشد ناپیوسته مجدداً در آزمون ورودی دوره
  آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته قبلی خود شرکت نماید).
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ھای تحصیالت تکمیلی مورخه چھارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورهبر اساس مصوبه  -٥-١ 
و یا انصراف کلیه پذیرفته شدگان دوره روزانه چه در دانشگاه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده ،  ١٨/١٠/٩۵

   باشند.از آزمون میباشند، سال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آزمون را ندارند و یک سال محروم داده 
در  و نموده شركت يو آموزش پزشك درمان ،وزارت بھداشت ٩٩سال  آزمونكه در  يكسانبر این اساس  

یا عدم ثبت پس از ثبت نام  و شوندرفته يپذ باشد،می )روزانه( رایگانعادی ھا و مراکزی که تحصیل در آنھا دانشگاه
است در  يھيبد .شندباينم ١٤٠٠، مجازبه شركت در آزمون سال دھندل انصراف یاز ادامه تحص در دانشگاهنام 

 تخلفات آزمونھا يدگیرس يئت بدویھ بهن امر، داوطلب متخلف محسوب شده و يت ايصورت محرزشدن عدم رعا
پذیرفته شوند مشمول این محرومیت نخواھند  پرداز شھریه مراکز ھا ودانشگاه افرادی که در شد. خواھد معرفي

   بود.
شرکت (سال گذشته)  وزارت بھداشت ٨٩آزمون سال کسانی که در  ٥-١بند در مصوبه مندرج بر اساس  -٦-١

اند، ده و یا انصراف دادهکرثبت نام نرایگان بوده، عادی ھایی که تحصیل آن در رشته محلنموده و پس از پذیرفته شدن 
عدم رعايت اين امر، داوطلب درصورت محرز شدن  .این آزمون را ندارند  ساله حق شرکت در دلیل محرومیت یکه ب

  .ئت بدوي رسیدگي تخلفات آزمونھا معرفي خواھد شدیو به ھمتخلف محسوب شده 
درصورت  ،٩٨آزمون سال  پردازپذیرفته شدگان مراکز پذیرنده شھریه، مذکور اتالزم به ذکر است براساس مصوب

   ھستند. ٩٩و مجاز به شرکت در آزمون  نبودهمشمول محرومیت یکساله مذکور ر آزمون دعدم ثبت نام یا انصراف 
: رای کمیته تقلب و تخلف، مغایرت معدل، مغایرت مدرک  ، به دلیل٩٨پذیرش در آزمون سال  افرادی که پس از  تذکر:

تائید، لغو ھای مورد نظر، عدم ارائه مدرک تحصیلی مورد سال سابقه کار بالینی در رشته ٢تحصیلی، عدم ارائه 
  باشند. نمی ٩٩اند، مجاز به شرکت در آزمون سال قبولی شده

از آموزش رايگان  مذکور  چنانچه در مقطع كارشـــناســـي ارشـــد ،آموختگان مقطع كارشـــناســـي ارشـــددانش -٧-١
متقاضــی شــرکت در ) ١جدول شــماره خود (مطابق  كارشـناسـيبا مدرك تحصــیلي مقطع و مجددا  برخوردار بوده

باشــد، که تحصــیل در آنھا رایگان می ھاییرشــته محلدر صــورت قبولی در  ،باشــندمی این آزمونھای رشــتهســایر 
  باشند. يمملزم به پرداخت شھريه 

ھای ، در صورت پذیرش در رشته محلاندرایگان برخوردار نبودهاز آموزش  ،البته در صورتیکه در مرحله ارشد قبلی
  باشند.نمی رایگان، ملزم به پرداخت شھریه

شته صیلی ھايي كه مدرك در ر شرکت در آزمون، مورد پذيرش تح شدجھت  سي ار شنا شده (مطابق  اعالم كار
 رایگانکه تحصیل در آنھا  ھاییرشته محلدر صورت قبولی در  ،جدول مدارك تحصیلي مورد پذيرش آزمون ھر دوره)

 .باشندمينملزم به پرداخت شھريه در رشته پذيرفته شده  باشد،می
  د.ينماياعطا نم يلیارشد بورس تحص يان مقطع كارشناسيك از دانشجويچ یبه ھ، وزارت بھداشت-٨-١
  .باشدمی هھای مربوطشرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئین نامه -٩-١
شوراي  ١٨/۵/٨٩تاريخ  ۴٣بر اساس آيین نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته مصوب جلسه  -١٠-١

باشد. بنابراين ھرگونه تمام وقت مي ،تحصیل در مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته ريزي علوم پزشكي،عالي برنامه
  باشد.اشتغالي غیر از تحصیل براي دانشجو ممنوع مي

قبل از ثبت نام موافقت كتبي و بدون قید و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه تحصیل دريافت و  ،داوطلبان شاغل
  آنرا نزد خود نگھدارند تا در صورت لزوم پس از قبولي به دانشگاه مربوطه ارائه نمايند. 

سانی ھم زمان با ریزی علوم پزشکی، گذراندن طرح نیروی انبر اساس اعالم دبیرخانه شورای عالی برنامه تذکر:
  باشد.تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مجاز نمی

سال سابقه كار بالیني با  ٢ريزي علوم پزشكي، دارا بودن حداقل شوراي عالي برنامه اتمصوب بر اساس -١١-١
 و ھاي بیمارستانيدر بخش )١مدارك مورد پذيرش براي رشته امتحاني بر اساس جدول شماره( مدرك كارشناسي
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مشخص شده در ھاي رشتهکلیه داوطلبان متقاضی برای جھت شركت درآزمون مقطع كارشناسي ارشد  بالیني
ھاي بالیني بیمارستان خصوصي و يا مربوط به گذراندن اگر اين سابقه در بخشباشد. ضروري مي ،١جدول شماره 

ان واجد شرايط استفاده از آيین نامه دوره طرح نیروي انساني در بیمارستان باشد قابل قبول خواھد بود. داوطلب
بالفاصله پس توجه به لزوم سابقه خدمتي فوق الذكر (مطابق ضوابط اعالم شده)،  استعداد درخشان دقت نمايند با

  باشند. نمي ھاواجد شرايط انتخاب اين رشته از فراغت از تحصیل
 سال سابقه كار بالیني داشته باشند. ٢بايست مي ٣١/٦/٩٩تاريخ تا حداقل واجدين شرايط  -١تذكر مھم:

    .سال اعالم شده قابل پذيرش نخواھد بود٢ھرگونه كسري خدمت بالیني از مدت 
  باشد. سوابق خدمت در مراكز غیربالیني،يا با مدرك كارداني و يا پست كارداني مورد تايید نمي-٢           

% نمره درس زبان از  ٢٥بھداشت مصوبه " لزوم کسب بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش وزارت  -١٢-١

ھای امتحانی درس ھا و مجموعهلذا برای کلیه رشته " حذف شده است.٩٩آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال 
  درج شده است.  ١باشد که در جدول شماره زبان جزء مواد درسی امتحانی با ضریب مربوطه می

متوسط به (انگلیسي عمومي شامل درك متون و واژگان عمومي زبان در سطحھا بصورت آزمون زبان در كلیه رشته
     برگزار خواھد شد.است،   Upper Intermediat )باال

ھای تحصیالت تکمیلی مورخه جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره پنجمینبر اساس مصوبه  -١٣-١ 
بر اساس مصوبات نوزدھمین  .شودمیمقطع کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد اعمال معدل  ، ٢١/١٢/٩۵

، سوابق تحصیلی مقطع ٢٢/١٢/٩٥، بھداشت و تخصصی مورخه جلسه نشست شورای آموزش علوم پایه پزشکی
   شود.در نظر گرفته می %٢٠قبلی (کارشناسی) با سھم 

را در فرم ثبت نام درج نمایند. در  یا ناپیوسته) و دوره کاردانی دوره کارشناسی (پیوستهالزم است داوطلبان معدل 
- باشد، میکه مدرک تحصیلی باالتر از مقطع کارشناسی مورد پذیرش می ١ھایی که طبق جدول شماره رشته

  بایست معدل مقاطع تحصیلی باالتر( کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و...) نیز درج شود.
آزمون، در صورت مغایرت معدل در اطالعات ارائه شده توسط داوطلب با معدل مندرج  بدیھی است پس از پذیرش در

  در اصل مدارک، قبولی داوطلب لغو شده و قابل بازگشت نیست. 

التحصیالن دارای مدرک کارشناسی با فارغ بر اساس اعالم مرکز خدمات آموزشی وزارت بھداشت، -١٤-١
دارای سند محضری خاص، پس از اتمام تعھدات خود و یا یک برابر سھمیه بومی و مناطق محروم و متعھدین 

  و نیم تعھد سپری شده مجاز به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد می باشند.

ريزي علوم پزشكي عالي برنامه كارشناسي ارشد ناپیوسته مصوب شوراي نامه آموزشي دورهاساس آئینبر -١٥-١
  باشد.تحصیل در دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته ممنوع ميمحل  يا جابجايي ھر گونه انتقال، تغییر رشته و

ھا و موسسات آموزش عالی، قانون سنجش و در تمامی مراحل قبل و بعد از آزمون و در تمامی دانشگاه-١٦-١
مجلس شورای اسالمی و مصوبات شورای سنجش  ١٨/١٢/٩۴ای تحصیالت تکمیلی مصوب ھپذیرش دانشجو در دوره

  پذیرش تحصیالت تکمیلی جاری خواھد بود. و
  

  : يعموم فهیت وظیوضع -٢
 داوطلبان مرد كه در آزمون، http://vazifeh.police.irی عمومی ناجا در سامانه  بر اساس مندرجات سازمان وظیفه

م پذيرش كنند، الزم است به ھنگاشركت مي ١٣٩٩ناپیوسته سال  ھای گروه پزشکیرشته كارشناسي ارشد دوره
و مقررات وظیفه ، يكي از شرايط مشروحه زير را از لحاظ وضعیت مشمولیت )و ثبت نام  در دانشگاه (قبولي قطعي

  در غیر اين صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواھند بود.،عمومي دارا باشند
 .ھوشمند دارابودن كارت پايان خدمت -١-٢

MOSHAVERANETAHSILI.IR

MOSHAVERANETAHSILI.IR



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                                ٩٩آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٦ 
 

 .ايثارگران و موارد خاص) پزشكي، (كفالت،ھوشمند  دارابودن كارت معافیت دايم -٢-٢
  و قبل از آن به شرط اينكه تغییر سن نداده باشند. ١٣٥٢متولدين سال  -٣-٢
داراي برگ آماده به خدمت بدون غیبت (در سنوات مجاز تحصیلی) التحصیل مقطع کارشناسی فارغمشموالن  -٤-٢

 .زمان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشدكه 
در صورت عدم  باشد،دانشگاه ميدر یا پذیرش افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي  –تبصره 

درصورت قبولي  این افرادالزم است در تاریخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. تمدید موعد اعزام، 
، جھت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواھند شد. در غیر اين صورت ه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابطدر دانشگا

  غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصیل نخواھند بود.
ماده  ٢و  ١(وفق تبصره  در سنوات مجاز تحصیلي ٣١/٦/٩٩آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ دانشجويان سال  -٥-٢

 شوند.فارغ التحصیل مي قانون خدمت وظیفه عمومی) ٣٣
فارغ التحصیالن مقطع كارشناسي كه در سقف مجاز سنوات تحصیلي فارغ التحصیل شده و از تاريخ فراغت از  -٦-٢

  و وارد غیبت نشده باشند.مقطع كارشناسي ارشدبیش از يك سال سپري نشده  تا زمان پذيرش درآنھا تحصیل 
ھا با ارائه گواھي اشتغال به خدمت و موافقت باالترين مقام خانهھا و يا وزارتكاركنان متعھد خدمت در سازمان -٧-٢

 براي ادامه تحصیل. هاجرايي سازمان مربوط
براي ادامه  هبا ارائه گواھي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوطوھاي مسلح ركاركنان پايور شاغل در نی -٨-٢

 تحصیل.
 ب علوم ديني دارنده مدرك كارشناسي و داراي معافیت تحصیلي حوزه.طالّ  -٩-٢
ه خراسان و اصفھان تأيید نمايند كه طلبه ه يا مركز مديريت حوزه علمیّ ھاي علمیّ شرطي كه مركز مديريت حوزه* به  

زات آن در دانشگاه نیز تحصیل كند، با ھمان معافیت تحصیلي ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه به مواقادر است 
ای ه علمیه، معافیت تحصیل طلبهبدیھی است ھر موقع حوز. بالمانع است، اشتغال به تحصیل وي در دانشگاه حوزه

اجازه سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت را لغو یا خاتمه یافته اعالم کند، ادامه تحصیل وی در دانشگاه منوط به 
اين گونه دانشجويان براي ثبت نام در ھر ترم تحصیلي بايد موافقت نامه حوزه علمیه تحصیلی دانشگاھی است. 

  مربوط را ارائه نمايند. 
  .اعتبار آن) در مدت (پزشكي، كفالت و يا ... بدون غیبت ھولو گرام دار مشموالن داراي برگه معافیت موقت -١٠-٢
و به شرط داشتن  غیبت اولیه کارشناسی فاقد قطعم التحصیلفارغسربازان در حال خدمت)(كاركنان وظیفه  -١١-٢

  سایر شرایط استفاده از معافیت تحصیلی.
باشند رسد مجاز به شركت در آزمون ميبه اتمام مي ٣١/٦/٩٩اي كه خدمت آنان تا تاريخ وظیفهكاركنان  تبصره:
  . بايد پس از قبولي و موقع ثبت نام در دانشگاه، گواھي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايندلیكن 

 انصراف)، ٣٣) ماده (١سنوات تحصیلی اولیه موضوع تبصره (ھا درصورتي كه در دانشجويان انصرافي دانشگاه -١٢-٢
زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد داده و ھمچنین از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا  از تحصیل

انصراف به بعد) از امتیاز يك بار  ٢٢/٨/٩٠اينكه قبالً (از تاريخ  ه. مضافاً مشروط بسال سپري نشده باشد بیش از يك
  استفاده نكرده باشند.

  :   تذكر
تحصیلي معافیت ، دانشگاهدر باشند و درصورت شركت درآزمون و قبولي مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصیل نمي)١

 باشند.آنان نمي ھا مجاز به ثبت نام ازبراي آنان صادر نگرديده و دانشگاه
  باشند.مجاز به ادامه تحصیل نمیھاتا پايان خدمت دوره ضرورت ويااخذمعافیت دائم،دانشجويان اخراجي دانشگاه)٢
  باشند.در این مقطع نمیدد مجدوره کارشناسی ارشد مجاز به تحصیل مشمول ) فارغ التحصیالن ٣
   .باشددر مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته حداكثر سه سال مي یتحصیل سنوات) ٤
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، ناپیوسته مقطع کارشناسی ارشد بایست جھت اخذ معافیت تحصیلیھا میدانشجویان مورد پذیرش در دانشگاه)٥
شھرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه  ١٠تر پلیس +ادفیکی از به مقطع فوق درخواست معافیت تحصیلی با برگ 
  آنھا ممانعت به عمل خواھد آمد.نبوده و از ادامه تحصیل ادامه تحصیل در غیر اینصورت مجاز به . نمایند

  
       راپزشكان :یقانون خدمت پزشكان و پشرايط شركت مشمولین  -٣

ــــی ٢٣/١٠/٩٧-د /۵۴٠٢/۵٠٠بر اســـــاس ابالغ  مطابق نامه   ،وزارت بھداشـــــت مشـــــاور محترم معاونت آموزش
؛ به جھت اعطای تسھیالت جھت وزارت بھداشت  معاون محترم توسعه مدیریت و منابع ١٩/١٠/٩٧-د /١۶۵١/٢٠٧

ــتناد مصــوبه مورخ ارتقاء ســطح علمی فارغ ــوع مواد  ٢٧/٩/٩٧التحصــیالن، به اس آئین نامه  ٣و ٢کمیســیون موض
خدمت پزشـــکان و التحصـــیالن مشـــمول قانون دامه تحصـــیل فارغئی قانون خدمت پزشـــکان و پیراپزشـــکان ،ااجرا

بالمانع  اشاره شده، کارشناسی ارشد قبل از انجام خدمات موضوع قانون به کارشناسیدر مقاطع پیراپزشکان 
باشــــد. ضــــمناً مشــــمولین در حین انجام خدمات قانونی مذکور نیز در صــــورت قبولی در آزمون مقطع باالتر، می
  توانند پس از اقدام به توقف طرح، ادامه تحصیل دھند.  می
     
  تعھدات: -٤

   .ان اقدام به اخذ تعھد خواھد نمودرفته شدگيرنده بر اساس ضوابط و مقررات وزارت متبوع از پذيدانشگاه پذ
  
  ط  استفاده از آنھا:يمختلف و شرا يه ھایسھم  -٥

 پس از اتمام مھلت ويرايش اطالعات، ه آزمونیر سھمییند و تغينماه خود دقت یست در انتخاب سھميباين میداوطلب
  .داوطلب )رش يا عدم پذيو  شريپذ: صورت در ھر باشد(ير نميپذك از مراحل آزمون امكانيچ یدر ھ

   رزمندگان و ایثارگران. -٢      آزاد-١ :  سھمیه ٢ از عبارتستھاي انتخابي سھمیه
ونه تغییر توسط مراجع ذیربط و ابالغ جھت اجرا، گ ضوابط موجود بوده و در صورت ھرھا بر اساس قوانین و سھمیه

  از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی، اطالع رسانی خواھد شد.
بر اساس آیین نامه بر ظرفیت پذيرش  اضافهبصورت  استعداد درخشان (با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي) 

نامه استعداد درخشان در صورت وجود فرد متقاضي واجد شرايط مربوط به آيیناضافه ظرفیت . شودپذیرش می
 اضافهدر صورتیكه فرد واجد شرايط وجود نداشته باشد ظرفیت  تكمیل خواھد شد. ،از سوی دانشگاه معرفي شده

ست در فرم ثبت نام یکی بای(البته این افراد می تكمیل نخواھد شد. در آن رشته، استعداد درخشان آن دانشگاه
  از دو سھمیه آزاد یا رزمندگان و ایثارگران را انتخاب نمایند).

راھنمای ثبت نام و انتخاب رشته ھای متاسفانه داوطلبان ھر آزمون، بدون توجه به مفاد دفترچه بسیار مھم:
شود داوطلب نمره و سبب میکنند و ھای گذشته مقایسه میھای سالمحل، نتایج آزمون خود را با نتایج آزمون

تصور کند و  مقایسه نماید ،ھای گذشتهدورهداوطلب ھم سطح خود در رتبه و نمره نسبت به  رارتبه آزمون خود 
و ظرفیت  ھاھا بخصوص در رابطه با سھمیهشود مفاد دفترچهاحتمال قبولی در مراکز مورد نظر را دارد. لذا تاکید می

  ھای گذشته خودداری شود.با دورهرتبه و نمره دقیقاً مطالعه شده و از مقایسه 
 
. بعبارتی افرادی که باشندفاقد سھمیه رزمندگان و ایثارگران، دارای سھمیه آزاد می داوطلبانسھمیه آزاد:  -١-٥

سھمیه  ٢با توجه به اینکه در آزمون فقط  باشند.نمي بسیجی و ایثارگران متقاضي استفاده از سھمیه رزمندگان
سھمیه رزمندگان و ایثارگران  -٢-٥بند  اترتذککلیه به رزمندگان و ایثارگران وجود دارد، داوطلبان سھمیه آزاد  -آزاد 

  نمایند.توجه 
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   :و ایثارگران  رزمندگانسھمیه  -٢-٥
  )باشدمیحضور داوطلبانه در جبھه دارای که  هرزمندخود فرد ( رزمندگان -١شامل:
و ماده  ایثارگران جامعه ھدف بنیادشھیدوامور ایثارگرانرسانی بهجامع خدمت(براساس قانون ایثارگران -٢          

  ) جمھوری اسالمی و تبصره آن برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی قانون ٩٠
قانون برنامه پنجساله ششم  ٩٠و ماده  خدمات رسانی به ایثارگران و اصالحیه آن با توجه به قانون جامع: ١تذكر 

-گزینش داوطلبان بر اساس این قانون می ،جمھوری اسالمی و تبصره آن توسعه اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی

  که به شرح زیر انجام خواھد شد: باشد.
  زیر اختصاص دارد: ایثارگرانبه رزمندگان و ھر رشته محل از ظرفیت پذیرش  %٢۵ -الف

بیست  انو ھمسر جانباز انفرزند ،آزادگانو ھمسر  انفرزند گان،آزاد ان،جانباز و ھمسر شاھد، انفرزند -١-الف
  ھر رشته محلآزاد  گزینش علمینمره  %٧٠شرط کسب حد نصاب  به -و باالتر )%٢۵و پنج درصد (

  رشته محل ھر آزاد گزینش علمینمره  %٨٠شرط کسب حدنصاب  به-باشدمیخود رزمنده  داوطلب -٢-الف
  زیر اختصاص دارد: به رزمندگان و ایثارگرانھر رشته محل  از ظرفیت پذیرش  %۵ -ب

 علمینمره  %٧٠شرط کسب حد نصاب  به - %٢۵ جانباز کمتر از فرزند و ھمسر - %٢۵ کمتر از جانباز -١-ب
   ھر رشته محل آزاد گزینش

 %٧٠شرط کسب حد نصاب  به -ماه حضور داوطلبانه در جبھه ۶با حداقل ه رزمندفرد و فرزند  ھمسر -٢-ب
  ھر رشته محلآزاد  گزینش علمینمره 

 در سھمیه رزمندگان )و ھمچنین پذیرش نھایی (مجاز به انتخاب رشته محل شدن يكي از شرايط سنجش : ٢ تذكر
 باشد.ميرشته محل و در ھنگام پذیرش نھایی  در ھر رشتهآزاد  گزینشالزم بر اساس  كسب حدنصاب و ایثارگران

 عدم كسب حد نصاب الزمباشد ولي بدلیل  رزمندگان و ایثارگران در سھمیه ١ممكن است فردي حائز رتبه البته 
  پذيرفته نشود.

  شود. حد نصاب سھمیه رزمندگان و ایثارگران در ھر مرحله از آزمون اعمال می : ٣ تذكر
و ھمسر  %٢۵سھمیه اختصاصی برای جانبازان کمتر از  %۵تکمیل نگردد و  %٢۵در صورتی که سھمیه :۴ تذكر

ماه حضور داوطلبانه در جبھه، پاسخگوی  ۶رزمندگان با حداقل و فرزندان  و ھمسر %٢۵و فرزندان جانبازان کمتر از 
و ھمسر  %٢۵مذکور به جانبازان زیر  %۵مازاد بر  %٢۵متقاضیان واجد شرایط نباشد، ظرفیت خالی باقی مانده 

داوطلبانه در  ماه حضور ۶با حداقل و جھادگر وزارت جھاد کشاورزی فرزندان و ھمسران رزمنده  %٢۵و فرزندان زیر 
و اگر بازھم این ظرفیت تکمیل نشود ظرفیت خالی باقیمانده  جبھه که شرایط الزم را دارند، اختصاص خواھد یافت.

در صورت عدم كسب . به عبارتی (در کلیه مراحل کسب حد نصاب الزامی است)یابد تصاص میبه سھمیه آزاد اخ
ظرفیت  ،، طبق قانونو ایثارگران عدم تکمیل ظرفیت توسط رزمندگانو  و ایثارگران نمره حدنصاب توسط رزمندگان

  يابد.سھمیه آزاد اختصاص مي تخصیصی این سھمیه درصورت عدم تکمیل، به
ت تکمیلی به ھای تحصیالاساس مصوبه دھمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورهبر  : ۵تذكر 
اختصاص ، در صورتی در ھر کدرشته محلرزمندگان و ایثارگران  %٢۵و  %۵ظرفیت سھمیه ، ١٨/١٢/٩٧تاریخ 

و مقدار اعشاری حاصل بزرگتر  باشدحاصل ضرب سھم در ظرفیت وجود داشته یابد که امکان گرد کردن ریاضی می
عبارت دیگر اگر مقدار اعشار کمتر یا مساوی نیم باشد به عدد صحیح کوچکتر گرد خواھد ه ) باشد. بنیم( ۵/٠از 

  .شد
اختصاصی بیش از تعداد ظرفیت پذيرش  و ایثارگران نمره حدنصاب سھمیه رزمندگانحائز اگر تعداد افراد  : ۶ تذكر 
صورت به اندازه ظرفیت موجود پذیرش ظرفیت و به ترتیب اولویت نمره،  به تعدادراساس ضريب مربوطه باشد، ب

  پذيرد و ھیچگونه ظرفیت اضافي پذيرش نخواھد شد.مي
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پس از تكمیل ظرفیت پذيرش، حدنصاب الزم را كسب نمايد، چنانچه داوطلب سھمیه رزمندگان و ایثارگران  : ٧تذکر 
  پذيرش نخواھد بود. واجد اولويت

اعمال   و جبھه فرد محاسبه در و به نسبت مدت حضور ١نمره رزمندگي بعنوان نمره يك درس با ضريب  : ٨تذكر 
  گردد.مي

موفق به كسب نمره قبولي در  و ایثارگران در صورتي كه ھر يك از شركت كنندگان سھمیه رزمندگان : ٩تذكر 
  محسوب خواھد شد.آزاد سھمیه  ء، جزسھمیه آزاد گردد

بدون در نظر گرفتن نمره رزمندگي  ،در سھمیه آزاد و ایثارگران سھمیه رزمندگان داوطلبانسنجش  : ١٠تذكر 
   پذيرد.صورت مي

ھای تحصیالت تکمیلی بر اساس مصوبه چھارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره: ١١تذكر 
، حق با استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران روزانه (غیر شھریه پرداز)دوره  پذیرفته شدگان، ١٨/١٠/٩۵مورخه 

   ندارند. استفاده مجدد از این سھمیه در آزمونھای سال ھای بعدی این مقطع را
ھای تحصیالت تکمیلی بر اساس مصوبه چھارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره :١٢تذكر 

، با استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران ھای غیر روزانه (شھریه پرداز)دوره دگانپذیرفته ش، ١٨/١٠/٩۵مورخه 
ھای سال دیگر مجاز به استفاده مجدد از این سھمیه در آزمون یک باردر صورت انصراف از رشته قبولی، منحصراً 

   باشند.ھای بعدی این مقطع می
  
رزمندگان شامل ( فرد رزمنده ھمسر و فرزندان -جبھهفرد رزمنده دارای حضور داوطلبانه در  -١-٢-۵

 رزمندگان - )و فرزندان آنھا ر، جھادگران جھاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نیروھای مسلح، و ھمسبسیجي
چھارگانه  يو تبصره ھا ١كه براساس ماده  ، جھادگران جھاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نیروھای مسلحيجیبس

به  يجیورود رزمندگان و جھادگران داوطلب بس يالت برایجاد تسھيقانون ا يين نامه اجرايیماده مذكور در آ
ا متناوب داوطلبانه ي يماه متوال ٦حداقل  ٣١/٦/١٣٦٧تا  ٣١/٦/١٣٥٩خ ياز تار يدانشگاھھا و موسسات آموزش عال

ھاي سازمانمراجعه به الزم است ضمن  ،اندداشته ه باطل حضورینبرد حق عل يجبھه ھا ياتیدر مناطق عمل
و  صرفاً براي نیروھاي رزمنده بسیجي")" *مستضعفین سازمان بسیجناجا، ودجا،  نیروھاي مسلح (آجا،سپاه،

كد  و دريافتو ایثارگران  ه رزمندگانیل فرم مخصوص استفاده از سھمینسبت به تكم، **وزارت جھاد کشاورزی
سپس در تقاضانامه کد، پس از دریافت و  كردهعمل سازمان نوع بر اساس ، این سھمیهرقمي مربوط به  ١٢رھگیري 

تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام اينترنتي آزمون نسبت به درج سھمیه و كد رھگیري خود اقدام نمايند 
  رد.یقرار گ ييد نھایمورد تائمربوطه ثبت نام توسط ستاد 

 : داوطلبان متقاضی استفاده از سھمیه رزمندگانسھمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین متقاضیان*»»
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (ھمسر و  ٩٠سھمیه بند"الف"ماده  و داوطلب بسیجی) (شخص رزمنده

(نواحی مقاومت بسیج فرزند رزمنده داوطلب بسیجی)، الزم است ضمن مراجعه به محل نگھداری پرونده جبھه 
آمار و اطالعات رقمی و درج آن در فرم ثبت نام اینترنتی آزمون اقدام نمایند.  ١٢و دریافت کد رھگیری  سراسرکشور)

ھای استانی به سازمان بسیج مستضعفین ارسال و پس از تجمیع اطالعات، از طریق سپاه آنان بعد از زمان ثبت نام
آموزش پزشکی ارسال خواھد شد. لذا از مراجعه مستقیم به سازمان بسیج  برای تایید نھایی به مرکز سنجش
  رقمی جداً خودداری شود.  ١٢مستضعفین برای اخذ کد رھگیری 

ھای حضور در جبھه به جھت تایید گواھیالزم است  :وزارت جھاد کشاورزیسھمیه رزمندگان  انمتقاضی**»»
مسبوق به سابقه بودن در ستاد وزارت، به اداره کل به نشانی: مدیریت امور اداری استان مربوطه و در صورت 

رقمی اختصاصی داوطلبان وزارت  ١٢ساختمان شھید آوینی مراجعه نمایند. کد  -عصر طالقانیتقاطع ولی-تھران
   باشد.رقم کد ملی شخص رزمنده می ١٠بعالوه  ٥٥جھاد کشاورزی متشکل از پیش کد 
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تأیید  رھگیری در صورت اشتباه وارد نمودن کد است . بدیھین کد خود دقت نمایدالزم است داوطلب در وارد نمود
سھمیه مربوطه از سازمان یا ارگان مذکور امکانپذیر نبوده و درصورت عدم شناسایی توسط ھر یک از سازمانھا، 

حكمت معاونت  دفتر خدمات و طرح -الفتايیديه نھايي توسط در نھايت این سھمیه برای داوطلب حذف خواھد شد. 
سازمان بسیج  -ب  )ناجا، ودجا آجا،سپاه،(نیروھاي مسلح  برای متقاضیان ایثارگر نیروي انساني ستاد كل ن.م

  گردد.به مركز سنجش آموزش پزشكي ارسال ميرزمندگان  برایوزارت جھاد کشاورزی  -جمستضعفین 
( البته کد وزارت جھاد کشاورزی ثابت باشدمي متفاوت ،ھر آزمون و ھر سالبراي رقمی  ١٢كد رھگیري این 
بايست براي ثبت نام در ھر آزمون با مراجعه به سازمان ذيربط يا ناحیه مربوطه نسبت لذا داوطلبان مي .باشد)می

ھای گذشته منجر رھگیری دوره درج کدرقمي جديد مخصوص ھمان آزمون اقدام كنند.  ١٢به دريافت كد رھگیري 
  سھمیه و حذف آن خواھد شد.به عدم تأیید 

رقمی توسط این سازمانھا در اختیار داوطلبان داده  ١٢اولین رقم سمت چپ کد رھگیری الزم به توضیح است 
ھا و پیش کد ھر یک از سازمانھا و مراجع، جھت استفاده متقاضیان این سھیه برای ورود به دانشگاه . شودمی

  :.باشدمیموسسات آموزش عالی به شرح زیر 
 )٢۵٢۵٢۵٢۵٢۵١١(به عنوان مثال:      ١١ستاد کل نیروھای مسلح  - 1
 )٢٠٠٣۶۵٧٣١۵٩٣(به عنوان مثال:           ٣ارتش  - 2
 )٢٠۵١٢٠٠٢١٨٣۴(به عنوان مثال:        ۴سپاه پاسداران  - 3
 )٠۴١٢٢٠٠٣٨٨٣۵(به عنوان مثال:        ۵نیروی مقاومت بسیج  - 4
 )٩١١٩٩۵۴۶٣٨۵۶(به عنوان مثال:          ۶وزارت دفاع  - 5
  )٨٢١۴٠٠١٠۶۶١٧(به عنوان مثال:            ٧ناجا  - 6
  )۴٠٠١٠۶۶١٠٠۵۵(به عنوان مثال:     ۵۵ وزارت جھاد کشاورزی - 7

  باشد.می رزمندهرقم انتھایی کد وزارت جھاد کشاورزی، کد ملی فرد  ١٠
  شود. ين مییدفاع تع يعال يبراساس مصوبات شورا ياتیمناطق عمل : ١تبصره 
و مناطق ا خدمت در جبھه يمدت حضور به استناد ابالغیات ستاد کل نیروھای مسلح یک چھارم  : ٢تبصره 

و  گرددرسمی و کارکنان وظیفه، موظفی و سه چھارم آن داوطلبانه محسوب میسربازان و پاسداران عملیاتی 
 ٦ز طرح یو ن در جبھه ينظام يھاھا و ارگانھا، سازمانوزارتخانه پرسنل يخدمت يھاتين تعھدات و ماموریھمچن

  .شودينم ي، حضور داوطلبانه تلقيھا و موسسات آموزش عالان دانشگاهيماھه دانشجو
نیروھاي فعال بسیجي و بسیجیان عادي پايگاھھاي مقاومت بسیج مشمول استفاده از سھمیه  : ٣تبصره 

  شوند.رزمندگان نمي
چنانچه عالوه بر آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پیماني و وظیفه نیروھاي مسلح جمھوري اسالمي ايران  -٢-٢-۵

در مناطق عملیاتي و ماه ناپیوسته  ٩ماه پیوسته يا  ۶حداقل  ٣١/۶/١٣۶٧تا  ٣١/۶/١٣۵٩از تاريخ  میزان موظفي
یروھای ستاد كل نمقام ھریک از نیروھای مسلح (باالترین تايید نھايي اند با حق علیه باطل حضور داشته يھاجبھه

، وزارت دفاع و پشتیبانی ارتش جمھوری اسالمی"آجا"ستاد كل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ستاد كل  مسلح،
استفاده امتیاز سھمیه رزمندگان توانند از مي"ودجا"، نیروی انتظامی جمھوری اسالمی"ناجا")  یروھای مسلحن

ضمن  عمل نموده و -١-١-۵طبق بند ھای تابعهپس از مراجعه به سازمانداوطلبان الزم است  نمايند. اين قبیل
اقدام  هدر محل مربوط رقمي پیگیري ١٢به درج كد  نسبت ،ثبت نام فرمدر  عالمت گذاري در بند مربوط به سھمیه

   ند.کن
ورود رزمندگان و جھادگران داوطلب  يبراالت یجاد تسھيقانون ا يين نامه اجرايیآ ١٠ماده  ٢براساس تبصره  -٣-٢-۵

ران و قانون اصالح قانون يات محترم وزیھ ١٨/٢/١٣٦٨مصوب  يبه دانشگاھھا و موسسات آموزش عال يجیبس
ه یك نوبت با سھميبه بعد  ١٣٦٨كه از سال  يداوطلبان ياسالم يمجلس شورا ١١/٩/١٣٧١مذكور مصوب 

MOSHAVERANETAHSILI.IR

MOSHAVERANETAHSILI.IR



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                                ٩٩آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

١١ 
 

ماه حضور داوطلبانه در جبھه  ١٢حداقل مدت  يكه دارا يدرصورت ،اندرفته شدهيپذ سراسري يدر آزمونھارزمندگان 
نصورت حق يا ریدرغ ند.ينما ه رزمندگان شركتیون با سھمن آزميتوانند در ايم باشند، ه باطلینبرد حق عل يھا

  رانخواھند داشت. يه رزمندگان درآزمون ورودیاستفاده از سھم
 كيو  يبار در دوره كاردان كيه رزمندگان یبا استفاده از سھم ١٣٦٨كه بعد از سال  يآن دسته از داوطلبانتبصره : 

ماه حضور داوطلبانه در جبھه  ١٨حداقل  يكه دارا ياند ، در صورترفته شدهيوسته پذیناپ يبار در دوره كارشناس
  ند.يه رزمندگان شركت نمایآزمون با سھمن يتوانند در ايباطل باشند مه ینبرد حق عل يھا

جمھوری اسالمی و  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی ٩٠ماده طبق  -۴-٢-۵
ماه حضور داوطلبانه در  ۶با حداقل جھادگر وزارت جھاد کشاورزی،  فرده و رزمندفرد : ھمسر و فرزند ،تبصره آن

فرزندان و ھمسر رزمندگان  بعبارتیباشند. سھمیه رزمندگان و ایثارگران می %٥مشمول استفاده از سھمیه  جبھه
ط فقش يا ھمسر مادر یاكه پدر ی يعني داوطلب(ور در جبھه را دارند مدت حض بسیجی و ايثارگراني كه منحصراً 

الزم است  .باشندمی %٥ رزمندگان و ایثارگران مشمول استفاده از سھمیه ،)دباشداراي مدت حضور در جبھه مي
اقدام کرده و در فرم ثبت نام آزمون، وارد  -۵-١-١ مندرج در بنداین افراد نیزجھت دریافت کد رھگیری طبق روند 

  کنند.
  
 ،شاھد، آزاده و ھمسر : انفرزند - جانباز - هآزادشامل : ( جامعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگران -٥-٢-٥

براساس  متقاضي استفاده از سھمیه جامعه ھدف بنیاد شھید و امور ايثارگرانطلبان كلیه داو - )و باالتر %٢٥جانباز 
قانون تنظیم بخشی از مقررات  ۴٧و اصالحیه قانون مذکور ماده  قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران ٧٠ماده 

جمھوری اسالمی و  اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ٩٠و ماده ) ٢دولت (
اي بويژه كد ملي بر اساس ورود صحیح اطالعات شناسنامه ، صرفاً ایثارگران استفاده از سھمیه به منظور ،تبصره آن

 در فرم ثبت نام مشخص نمودن نسبت با ایثارگر عالمت گذاری در قسمت سھمیه بنیاد شھید و امور ایثارگران وو 
 ندارند.کد رھگیری از سایت ایثار یا کد ایثارگری ( پدر، مادر یا خود ایثارگر)  دریافت و یا ارائه یند و نیازی بهاقدام نما

   ، این سھمیه برای آنان اعمال خواھد شد.بنیاد شھید و امور ايثارگرانو در صورت تایید 
  

اينكه در آزمونھاي ورودي تحصیالت تكمیلي اعم از و ایثارگران داوطلبان واجد شرايط سھمیه رزمندگان  تذكر مھم:
ھاي كارشناسي ارشد ناپیوسته داخل و دكتري تخصصي) سنوات گذشته شركت كرده يا نكرده باشند براي (دوره

  بايد طبق توضیحات فوق عمل نمايند. سھمیهاین استفاده از 
  
 
  :يضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارج -٦

ھاي گروه پزشكي دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته رشته آزمون ورودی اتباع خارجي متقاضی شرکت در
بايد دارای شرايط  ،شرايط عمومی و اختصاصی آزمون داشتن ) عالوه بر١٣٩٩-١۴٠٠ (سال تحصیلي ٩٩سال 
اطالعات  ،و نحوه پذيرش ضوابط شركت در آزمون ،شرايط در رابطه بابايست نام ميبل از ثبتقو  ز باشندزير نی

  .نام اقدام نمايندم را كسب و سپس نسبت به ثبتالز
ھای بعدی مرکز و ھمچنین ، اطالعیهزمونآعه دقیق مندرجات دفترچه راھنماي ملزم به مطال متقاضیان-١-٦

در صورت عدم احراز شرايط مندرج در دفترچه ھیچ عذري مبني بر  و باشندمی رعایت ضوابط و مقررات پذیرش
پذيرفته نیست. در صورت قبولي، حقي براي آنان  ھا و قوانین مربوطھا، اطالعیهدفترچهعدم اطالع از مفاد 

 ايجاد نشده و پذيرش آنان لغو خواھد شد. 

MOSHAVERANETAHSILI.IR

MOSHAVERANETAHSILI.IR



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                                ٩٩آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

١٢ 
 

فقط اتباع خارجی مقیم جمھوری اسالمی ایران و دارای اقامت قانونی مجاز به ثبت نام و شرکت در -٢-٦
درصورت شرکت اتباع خارجی مقیم سایر کشورھا، پذیرش ھای کارشناسی ارشد ناپیوسته بوده و آزمون دوره

   گردد. آنان کان لم یکن تلقی می
ھمانند داوطلبان داوطلبان  .باشدشركت كلیه داوطلبان غیر ايراني مقیم در ج.ا.ايران بطور آزاد بالمانع مي-٣-٦

کسب حدنصاب ( شرایط اختصاصی–ب-١٣-١بر اساس بندھاینمره حدنصاب قبولي  موظف به كسبعادی 
-١٤-١و نمره کل آزمون  ) %٣٠میانگین کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی ھر رشته و کسب حداقل  %٥٠
اند الزم است جھت که در مقطع قبل بورس وزارت متبوع بوده خصوص دانشجوياني در شرایط اختصاصی–ب

آزمون اخذ نمایند و به ھنگام قبولی مجوز ادامه تحصیل از مرکز خدمات آموزشی معرفی نامه جھت شرکت در 
  به دانشگاه محل تحصیل ارائه دھند.

در آزمون، پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان غیر ایرانی منوط به احراز صالحیت علمی و عمومی ثبت نام   -٤-٦
اسالمی آنان از طریق "سامانه متمرکز ثبت نام و استعالم اتباع غیر ایرانی متقاضی تحصیل در جمھوری 

   باشد:ایران" و درصورت داشتن یکی از مدارک اقامتی زیر می
  اقامت معتبر.پروانه گذرنامه با حداقل شش ماه دارا بودن  -١-۶-۴

دارا بودن دفترچه پناھندگي سیاسی معتبر صادره از نیروي انتظامي جمھوري اسالمي ايران (تايیديه  -٢-۴-٦
  ي است).ن.ا. در مورد اصالت و اعتبار آن ضرور

   دفترچه اقامت ویژه صادره از نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران. -٣-۶-۴
کارت ھویت ویژه اتباع غیر ایرانی دارای اعتبار در ھمان سال براساس اعالم اداره کل امور اتباع و  -۶-۴-۴

  مھاجرین خارجی وزارت کشور.
نام قطعی پذیرفته شدگان آزمون منوط به اخذ ثبت ،  ٣-۴-۶و  ٢-۴-٦به استثنای مشمولین بندھای  -۶-۴-۵

روادید و اقامت تحصیلی است. بدیھی است درصورت احراز صالحیت علمی و عمومی دارندگان دفترچه 
ھا منوط به بررسی و تایید اصالت و اعتبار مدارک اقامتی پناھندگی و دفترچه اقامت ویژه، ثبت نام قطعی آن

  باشد. شجویان غیر ایرانی دانشگاه منتخب استان میآنان توسط شعبه امور کنسولی دان
   آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مھاجرین خارجی وزارت کشور. -۶-۴-۶
ھای عفونی و واگیردار و عدم اعتیاد به مواد دارا بودن ارائه گواھی معتبر مبنی بر عدم ابتال به بیماری  -٧-۶-۴
   مخدر.

اتباع خارجی متقاضی تحصیل باید واجد شرایط قانونی بوده و محل تحصیل خود را با توجه به ضوابط و  -٥-٦
مقررات پذیرش انتخاب نمایند، در غیر این صورت قبولی آنان لغو گردیده و از ثبت نام و ادامه تحصیل آنان 

  آید. ممانعت به عمل می
ھای واقع در مناطق ممنوعه تردد و ھای واقع در مراکز استاندانشگاهداوطلبان غیر ایرانی به استثنای  -۶-۶

ھاي تحصیلي در رشته ھای مذکورھای استانمجاز به انتخاب رشته در سایر شھرستان اسکان اتباع خارجی،
در صورت انتخاب د. نباش) نمي۶جدول شماره(ھا و موسسات آموزش عالي واقع در مناطق ممنوعهدانشگاه
لم يكن تلقي  كان آزمون ورودی ھمان سالدر  پذيرش داوطلب ،ممنوعه و قبولي آنان در اين مناطقمناطق 

ھا از پذیرش این و دانشگاهھاي مناطق مجاز به ھیچ عنوان مقدورنبوده شتهرگردد وامكان بررسي جھت مي
  .آيداز ثبت نام و تحصیل آنان ممانعت به عمل ميدسته از متقاضیان معذورخواھند بودو 
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صادره از سوی پلیس » دفترچه مخصوص مدرک اقامت ویژه«تبصره: آن دسته از اتباع غیر ایرانی که دارای 
باشند، محدودیتی برای تردد و یا سکونت در مھاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران می

 ھیچیک از شھرھا و یا مناطق کشور ندارند. 
ایران به استثنای ھمسر و فرزندان دانشجو تعھدی درخصوص صدور پروانه اقامت جمھوری اسالمی  -٧-۶

  برای سایر اعضا خانواده دانشجو ندارد.
موزشي آر موسسات آموزش عالي در واحدھاي تحصیل ھمزمان اتباع غیر ايراني شاغل به تحصیل د -٨-۶

عه المصطفي(ص) العالمیه، آموزش دانشگاھھاي آزاد اسالمي، پیام نور، جامع علمي كاربردي، مركز جام
  عالي اھل بیت(ع) و ساير موسسات آموزش عالي ممنوع است . 

تبصره : در ھر موقع از تحصیل که دانشگاه متوجه ھمزمانی تحصیل اتباع غیر ایرانی شود قبولی دانشجو کان 
  لم یکن تلقی و وی حق ھیچگونه اعتراضی نخواھد داشت.

توانند به عنوان دانشجویان بین الملل در این آزمون متقاضیانی که دارای تابعیت دوگانه ھستند نمی -٩-۶
  شرکت نمایند. 

دانشجویان غیر ایرانی انصرافی و اخراجی جھت دریافت ریز نمرات و واحدھای گذرانده و مدرک  -١٠-۶
  باشند. تحصیلی ملزم به خروج قطعی می

ی تحصیل در ھر مقطع تحصیلی فقط یکبار مجاز به تحصیل بوده و تکرار مقطع اتباع خارجی متقاض -١١-۶
  باشد. تحصیلی ممنوع می

شدگان غیر ايراني ورودي آزمون محرز گردد كه دانشجو داراي مدرك تحصیلي چنانچه درحین تحصیل پذيرفته
پذيرفته شده است از كراري كارشناسي ارشد بوده و مجدداً با شركت در اين آزمون در مقطع تحصیلي ت

گردد. دانشگاه محل تحصیل در اين خصوص ملزم به اخذ ممانعت به عمل آمده و اخراج محسوب ميتحصیل 
   .تعھد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت نام اولیه مي باشد

ھمانند پذيرفته شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي  هپذيرفته شداتباع خارجی  -١٢-۶
   .موزش عالي محل قبولي خود خواھند بودآدانشگاھھا و موسسات 

در رشته ھايي كه منجر به ايجاد تعھداتي براي جمھوري اسالمي ايران شود  غیر ایرانیپذيرش اتباع  -٣١-٦
  .خاص و حساس اكیداً ممنوع است اي(از جمله تعھدات استخدامي) و رشته ھ

ھای علوم پزشکی ملزم به ارسال لیست اسامی و آمار پذیرفته شدگان غیر ایرانی کلیه دانشگاه -١۴-۶
ھای بورسیه، غیر بورسیه و نیز دانش آموختگان در ثبت نام شده قطعی و مشغول به تحصیل اعم از ورودی

جامعه دانشگاھیان غیر ایرانی در سازمان امور دانشجویان ھر نیمسال تحصیلی به اداره  امور کنسولی 
  باشند. می

در ھنگام ثبت نام در آزمون گزينه اتباع غیر ايراني را انتخاب ننموده نھایی، شدگان چنانچه پذيرفته -١۵-۶
  گردد. باشند پذيرش آنان لغو مي

به زبان فارسی یا ترجمه رسمی انگلیسی  ھای دورهارائه گواھی معتبر مبنی بر توانایی پرداخت ھزینه -١۶-۶
ھای جمھوری اسالمی ایران در خارج از کشور یا سایر مراجع ذی صالح ایران رسیده آن که به تایید نمایندگی

  باشد. 
موظف به پرداخت شھریه تحصیلی براساس )، ھارشتهشدگان غیر ايراني آزمون (در كلیه كلیه پذيرفته -١٧-۶

آموزشی وزارت بھداشت و ھیات امنای دانشگاه ھای علوم پزشکی محل تحصیل می باشند مصوبات معاونت 
 لذا در صورت ھر گونه سوال از طریق دانشگاه مربوطه استعالم و پیگیری گردد.
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١٤ 
 

  با آگاھي كامل از شھريه نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمايد.  ،پیش از ثبت نام در آزمون داوطلب الزم است 
ھای عمومی از طریق دانشگاه محل رش نھایی داوطلب غیر ایرانی منوط به استعالم صالحیتپذی -١٨-۶

باشد و در صورت عدم تائید صالحیت، قبولی دانشجو کن لم یکن تحصیل و تائید از سوی مراجع ذیصالح می
 گردد.تلقی می

ھای مختلف مقاطع و دوره ھا وھا و موسسات آموزش عالی در رشتهکلیه متقاضیان تحصیل دانشگاه -١٩-۶
سازمان امور دانشجویان،  ٣١/۴/١٣٩۴مورخ  ٣٧٠٣۶/۴تحصیلی مشمول شرایط و ضوابط شیوه نامه شماره 

  باشند. می
حداکثر مدت تحصیل مجاز در مقطع کارشناسی ارشد برای آن دسته از متقاضیان تحصیل که در  -٢٠-۶

 ٣اند، ھای تحصیالت تکمیلی پذیرفته شدهدر دوره چھارچوب ضوابط و مقررات سازمان سنجش آموزش کشور
  باشد. سال می

  
  : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقیه ا... -٧

بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشكي بقیه ا... (عج)  ھای مورد پذیرشرشتهركت در تمامي داوطلبان متقاضي ش
 )وزارت دفاع –نیروي انتظامي  –ارتش  –سپاه پاسداران مسلح ( نیروھايبايست عضو رسمي ميآن دانشگاه، 

اين مجاز به شركت و انتخاب  ،از محل خدمتو مجوز شركت در آزمون معتبر باشند و با ارائه گواھي عضويت 
کارشناسی ارشد ضمناً این دانشگاه ھیچ گونه تعھدی در قبال تأمین خوابگاه دانشجویان باشند. دانشگاه مي

   ندارد.
  رسمی سپاه پاسداران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از یگان مربوطه. ءسپاه: اعضا
  رسمی ارتش جمھوری اسالمی ایران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از رده خدمتی مربوطه. ءارتش: اعضا

  رده خدمتی مربوطه. در آزمون از رسمی نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران با ارائه مجوز شرکتءناجا: اعضا
و پشتیبانی نیروھای مسلح با ارائه مجوز شرکت در آزمون از رده خدمتی  رسمی وزارت دفاع ءوزارت دفاع: اعضا

  مربوطه. 
ه مکتوب (مجوز) از یگان خدمتی مربوطه یبسیار مھم: ثبت نام نھایی پذیرفته شدگان این دانشگاه، منوط به تایدی

  باشد.یه در قالب قرارداد آموزشی با سازمان متبوع داوطلب پذیرفته شده میو با پرداخت شھر
 چنددقت نمايند اسامي واجدين شرايط به ترتیب اولويت نمره مرحله علمي و به تعداد داوطلبان متقاضي  تذکر:
خواھد شد. از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم  ظرفیت پذيرش براي ھر رشته آن دانشگاه، برابر

ھاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش اين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحیت
  باشد.نھايي واقع خواھند شد. الزم به توضیح است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا قبولي نمي

معاونت  –نصرتيكوچه شھید  -جنوبی خیابان شیخ بھايي -خیابان مالصدرا -میدان ونك -آدرس دانشگاه: تھران
  دانشگاه ع.پ. بقیه هللا  – آموزشي

  ٨٧٥٥٥١٣١-٢ :تلفن-www.bmsu. ac.ir:  آدرس اينترنتي
  : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي ارتش -٨

بر اساس اعالم آن  ،ارتشدانشگاه علوم پزشكي  ھای مورد پذیرشرشتهدر تمامي داوطلبان متقاضي شركت 
   دارای شرایط زیر باشند: بايستمي، دانشگاه

  :شرايط عمومي -١-٨ 
 نیروھاي مسلح رسميپرسنل  -١-١-٨
 عدم محكومیت به محرومیت از خدمت دولتي -٢-١-٨
 عدم سابقه عضويت و يا وابستگي به احزاب و گروھھاي سیاسي -٣-١-٨
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١٥ 
 

 مخدر اعتیاد به مواد عدم معروفیت به فساد اخالقي و عدم -٤-١-٨
 اعالم مراجع ذيصالحبرابرنداشتن سوء پیشینه كیفري  -٥-١-٨
قوانین  ابرھاي آموزشي درصورت استعفا و يا اخراج برھاي دورهسپردن تعھد كافي مبني بر پرداخت ھزينه -٦-١-٨

 ا ارتش ج .ا .
 .راه تحقق اھداف آن نظام جمھوري اسالمي ايران و آمادگي فداكاري در قالب اسالمي وايمان به ان -٧-١-٨
  عدم محكومیت ناشي از اقدام علیه انقالب و نظام جمھوري اسالمي ايران .  -٨-١-٨
  :شرايط اختصاصي -٢-٨
و اداره بھداشت  و نیروی انسانیدرصورت داشتن مجوز ادامه تحصیل از  مجازھاي دانش آموختگان رشته -١-٢-٨

  .توانند در آزمون كارشناسي ارشد شركت نمايندمي یدرمان نیروي محل خدمت
  باشد. به باال ١٤بايستي ان معدل كل دانش آموختگ-٢-٢-٨
   باشد.ارتش مي .پ.نشگاه عو تائید دا هصدورمجوزبراي شركت در آزمون منوط به ھماھنگي نیروي مربوط -٣-٢-٨

مرحله مصاحبه برای این رشته دقت نمايند این دانشگاه  روانشناسی بالینیرشته متقاضي داوطلبان  -۴-٢-٨
 چنداسامي واجدين شرايط به ترتیب اولويت نمره مرحله علمي و به تعداد در دانشگاه آجا برگزار خواھد شد. لذا 

افراد  از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواھد شد. اين آن دانشگاه، هظرفیت پذيرش ب برابر
ھاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نھايي پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحیت

   باشد.واقع خواھند شد. الزم به توضیح است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا قبولي نمي
مدیریت خدمات بھداشتی و رشته کارشناسی ارشد  فرد متقاضی سن خدمتیسال از  ١٥حداقل -۵-٢-٨

  .سال خدمت) ١٥باقی مانده باشد. (زیر  سال ١٥، درمانی
  باشد.اشتغال به تحصیل کلیه مقاطع کارشناسی ارشد بصورت تمام وقت می-۶-٢-٨
  باشد.يم خص داوطلبش ھاي آموزشي برعھدهتحصیل در دانشگاه غیر شبانه روزي بوده و كلیه ھزينه-٧-٢-٨
  باشد.تحصیلي براي مقاطع كارشناسي ارشد الزامي مي انتساب (ماموريت)-٨-٢-٨
   .ندارد ، ایاب و ذھاب و اسکانتعھدي در قبال خوابگاهھیچگونه انشگاه د-٩-٢-٨

 -امام رضا(ع) ٥٠١جنب بیمارستان  -خیابان سرھنگ اعتمادزاده -فاطمي غربيخیابان  -آدرس دانشگاه: تھران
    www.aums.ac.irآدرس اينترنتي :   -آموزشي معاونت-٣طبقه  -مركزيساختمان 

  
  : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه شاھد -٩

جھت كسب اطالعات الزم در رابطه دانشگاه علوم پزشكي شاھد  ھای مورد پذیرشرشتهدر  داوطلبان متقاضي
اسامي واجدين شرايط دقت نمايند درس اينترنتي آن مراجعه نمايند. ضمناً داوطلبان متقاضي آبا اين دانشگاه به 

از طريق سايت  ،ھر رشته آن دانشگاهبراي ظرفیت پذيرش  برابر چندبه تعداد به ترتیب اولويت نمره مرحله علمي و 
 ھاي عموميو بررسي صالحیت خواھد شد. اين افراد پس از انجام مصاحبه اعالم آموزش پزشكي مركز سنجش

افراد الزم به توضیح است معرفي اين  طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نھايي واقع خواھند شد. و
  باشد.نميقبولي به منزله كسب اولويت پذيرش و يا 

  باشد:زیر الزامی میبر اساس اعالم آن دانشگاه، شرایط ضمناً 
  اعتقاد به دين مبین اسالم و التزام عملي به احكام -١-٩
  اعتقاد و التزام عملي به واليت فقیه، نظام جمھوري اسالمي و قانون اساسي -٢-٩
  عدم سابقه وابستگي تشكیالتي، ھواداري از احزاب و سازمانھا و گروھھاي غیر قانوني -٣-٩
  كیفري موثرنداشتن سابقه محكومیت  -٤-٩
  پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه -٥-٩
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١٦ 
 

عتقاد و التزام عملي به حجاب برتر(چادر) براي خواھران از شرايط اساسي پذيرش است. بديھي است در ا -٦-٩
ھاي عمومي متقاضیان دوره و احراز موارد فوق بررسي الزم از سوي ھسته گزينش دانشگاه خصوص صالحیت

  و پذيرش نھايي داوطلبان منوط به تايید ھسته گزينش دانشگاه خواھد بود.صورت پذيرفته 
در  دانشگاه تعھدي در خصوص تامین خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم ندارد. اين گروه از دانشجويان صرفاً  -٧-٩

  د.خوابگاه استفاده نماينازتوانندصورت وجودظرفیت مازاد خوابگاھي وباپرداخت قیمت تمام شده مي
  دانشگاه شاھد -روي حرم مطھرحضرت امام خمینيروبه -قم ابتداي آزاد راه تھران،-تھراندانشگاه:  آدرس

  www.shahed.ac.irآدرس اينترنتي :   
 

  دانشگاه تربیت مدرس: دانشکده علوم پزشکیضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در  -١٠
دانشگاه تربیت مدرس از طريق وزارت بھداشت، دقت  ھای مورد پذیرشرشته متقاضي ادامه تحصیل درداوطلبان 

شود. اجرا ميجھت پذيرش دانشجو نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بھداشت در كلیه مراحل براي آن دانشگاه 
شود قبل از انتخاب محل توصیه ميباشد. لذا پس از پذيرش كلیه ضوابط تحصیلي تابع قوانین آن دانشگاه مي

   تحقیقات الزم بعمل آيد. تحصیل دقت و
به رتبه اول آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی که   ٩٩دانشگاه تربیت مدرس برای سال  -١-١٠

ته در نظر گرف میلیون تومان ھدیه ٣رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند  دانشگاه دولتی در آن ٤حداقل 
  است. 
ھای بعدی و یک سوم مبلغ ھدیه حداکثر تا پایان نیمسال دوم تحصیلی و الباقی به تدریج در طی نیمسال-تبصره

  شود.ھای پیشرفت تحصیلی توسط دانشجو پرداخت میبراساس کسب حدنصاب شاخص
میلیون تومان اعتبار پژوھشی  ٢میلیون تا مبلغ  ١برای حمایت از پایان نامه کلیه دانشجویان دوره روزانه از -٢-١٠

  در نظر گرفته شده است.
روزانه آزمون سراسری مرکز  ٣تا  ١ھای ، به دانشجویان رتبه٢عالوه بر اعتبار پژوھشی پایان نامه ردیف -٣-١٠

دانشگاه دولتی در آن در سال جاری رشته پذیرش دانشجو داشته  ٤سنجش آموزش علوم پزشکی (که حداقل 
  وابط دانشگاه اعتبار ویژه پژوھشی (گرانت) به شرح زیر اختصاص خواھد داد: باشند)، براساس ض

  دانشجویان رتبه اول آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی : دو میلیون گرانت-١-٣-١٠
دانشجویان رتبه دوم آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی: یک میلیون و پانصد ھزارتومان -٢-٣-١٠

  گرانت
میلیون و دویست ھزار  ١دانشجویان رتبه سوم آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی: -٣-٣-١٠

  تومان گرانت
ھا در سال جاری پذیرش دانشگاه دولتی درآن ٤ھایی که حداقل دانشگاه به دانشجویان رتبه اول (در رشته-٤-١٠

مدت با شرایط و ضوابط معاونت دانشجویی پرداخت میلیون تومان وام قرض الحسنه بلند  ٥دانشجو دارند) مبلغ 
  نماید. می
آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه، طبق ضوابط امتیاز بیشتری برای  ٥تا  ١ھای به رتبه-٥-١٠

  شود.سال دوم داده میسکونت در خوابگاه مجردی از نیم
آیین نامه استخدامی اعضای ھیأت علمی،  ٥٥ماده  ٦ ھای روزانه، براساس تبصرهبه کلیه دانشجویان دوره-٦-١٠

(درصورت گذراندن دروس مربوط و شرکت در جلسه صالحیت مدرسی) گواھی صالحیت مدرسی اعطا خواھد 
  شد.

  ھای مازاد،روزانه شاغل و بورسیه را ندارند. دانشگاه امکان تامین خوابگاه و امکانات رفاھی برای دوره-٧-١٠
دودیت ظرفیت خوابگاه، واگذاری خوابگاه به صورت مجردی فقط به دانشجویان روزانه و به طور باتوجه به مح-٨-١٠

ھای اول و دوم خواھد بود و مدت سکونت حداکثر تا پایان نیم سال چھارم در مقطع تدریجی در طول نیمسال
  باشد.کارشناسی ارشد با پرداخت نقدی اجاره بھا در ابتدای ھر نیم سال می
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١٧ 
 

باشد. متقاضیان واجد شرایط کمک ودیعه مسکن براساس ضوابط صندوق شگاه فاقد خوابگاه متأھلی میدان-٩-١٠
  باشند.رفاه دانشجویان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجاز به درخواست وام مذکور می

اعتبار تامینی از سوی به کلیه دانشجویان روزانه و مازاد در سنوات مجاز تحصیلی وعده ناھار براساس -١٠-١٠
شود. لیکن ھای مصوب این صندوق، در روزھای غیر تعطیل از شنبه تا چھارشنبه ارائه میصندوق رفاه و قیمت

ھای دانشگاه عالوه بر وعده ناھار، وعده صبحانه و شام نیز طبق صرفاً به  دانشجویان روزانه ساکن خوابگاه
  شود. ھای مصوب صندوق رفاه ارائه میقیمت

  شود.تبصره: به کلیه دانشجویان مازاد صرفاً وعده ناھار ارائه می
ھای دانشگاه ھمه ساله در تابستان در بازه زمانی اول مرداد الی بیست شھریور ماه، امکان ارائه وعده-١١-١٠

  غذایی را ندارد.
اه دانشجویان وزارت پرداخت ھر گونه وام به صورت محدود و براساس اعتبار تامینی از سوی صندوق رف-١٢-١٠

  باشد. بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می
ھای مازاد دانشگاه تربیت مدرس از طریق سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه قابل میزان شھریه دوره-١٣-١٠

ھای مذکور آگاھی یابند. در دسترسی است و ضروری است داوطلبان پیش از انتخاب رشته، از میزان شھریه دوره
-این شھریه صرفاً بابت ارائه خدمات آموزشی بوده و شامل امور رفاھی دانشجویان (خوابگاه و تغذیه) نمیضمن 
  شود. 

  مراجعه شود. www.modares.ac.ir:  براي كسب اطالعات بیشتر در خصوص ضوابط به سايت دانشگاه  
   دانشگاه تربیت مدرس -ھاي چمران و جالل آل احمدتقاطع بزرگراه –تھران  آدرس:

  
  (با شھریه) ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي : -١١

آزمون كارشناسي  ھاي مورد پذيرش از طريقداوطلبان متقاضي ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمي براي رشته
پذيرش دانشجو در دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بھداشت در كلیه مراحل  ،ارشد وزارت بھداشت

شود. پس از پذيرش اجرا مي پذيرند،كه از طريق آزمون وزارت بھداشت دانشجو مي واحدھاي مختلف اين دانشگاه
شود قبل از باشد. لذا توصیه ميتابع قوانین آن دانشگاه مي (از جمله ھزينه دوره تحصیل) يكلیه ضوابط تحصیل

   بعمل آيد.از آن دانشگاه تحقیقات الزم  انتخاب محل تحصیل دقت و
  
ھای علوم مازاد بر ظرفیت دانشگاه دوره و خودگردان  پردیسپرداز ھای شھریهدورهپذیرش در  -٢١

   پزشکی
ھاي دانشگاهبر ظرفیت مازاد  و یا دورهخودگردان  پردیس پردازشھریهھای دوره داوطلبان متقاضي ادامه تحصیل در

   :علوم پزشكي توجه نمايند
ھیات امنا مشترک توسط آن  مبلغکه  باشدھا بصورت پرداخت شھریه میدر این دانشگاهتحصیل  -١-١٢

داوطلبان  اضافه می گردد. %١٠دانشگاھھای علوم پزشکی تعیین می شود و شھریه مربوطه ساالنه 
  .مراجعه نمايند مربوطه بايدبه دانشگاه درخصوص مبلغ شھریه جھت كسب اطالعات

(تغییر  .دکسب نمایکرده و نمره قبولی را شركت رشته مورد نظر بايست در آزمون ورودي ميداوطلب  -٢-١٢
  . باشد)رشته امكان پذير نمي

   .شودانتخاب  ھادانشگاهاين  محلرشته كدھنگام انتخاب محل تحصیل بايست مي،در صورت مجاز شدن -٣-١٢ 
ھا به آدرس پايگاه الكترونیكي اين دانشگاه و ھزینه تحصیلضوابط ، جھت كسب اطالعات الزم از شرايط -۴-١٢ 

ھاي تحصیلي، از دانشجويان براي تامین ھزينهدر ھر نیمسال طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه  .شودمراجعه 
    باشد.لذا داوطلب موظف به پرداخت شھریه و رعایت تعھدات مالی میگردد. ھزينه دريافت مي
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اختیار تشكیل  درصد ظرفیت اعالم شده باشد، ۵٠كمتر از پس از اعالم نتايج اي درصورتي كه ظرفیت رشته-۵-١٢
تواند مجدداً در آزمون داوطلب مي ،دوره انحاللدر صورت لذا  باشد.به عھده دانشگاه برگزار كننده مي و دوره كالس
    شركت نمايد.بعدی سال 

  
  ضوابط مربوط به داوطلبان متقاضي استفاده از سھمیه استعدادھاي درخشان : -٣١

داوطلبان متقاضي استفاده از آئین نامه تسھیالت ادامه تحصیل استعدادھاي درخشان وزارت بھداشت، درمان و 
درصورت احراز شرايط نامه مربوطه آيینبايست پس از مطالعه ورودي، مي بدون آزمونو  با آزمونآموزش پزشكي 

   م نمايند.اقدا دستورالعمل ھاي بعدي اين مركزو  ھااطالعیه مطابق باالزم،
  جھت مطالعه آيین نامه: دیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان سايت م

    http:// gta.behdasht.gov.irھا/نامهھا و آيینھاي استعداد درخشان/بخش نامهنامهآيین/
  ٢١/١٠/٨٩مصوب  -و استعداد درخشان به مقاطع باالتر نامه "تسھیل ادامه تحصیل دانشجويان ممتازآيین

بایست ھمزمان با سایر داوطلبان عادی متقاضی می واجد شرایط، یورود بدون آزمونو  با آزمونمتقاضیان  -١-١٣
  .ثبت نام کنند ٩٨طی اسفند ماه سال  ،شرکت در آزمون

ھای التحصیالن دانشگاهآیین نامه مذکور، فقط دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ ١طبق ماده  تذکر بسیار مھم:
ھای ھای علوم پزشکی وابسته به دستگاهو دانشکدهبھداشت علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت 

بر اساس  هللا، ارتش و علوم بھزیستی) واجد شرایط استفاده از این آیین نامه ھستند. البتهشاھد، بقیهاجرایی (

-ز-ه-ھای جبند طبقھای گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی که التحصیالن رشتهنامه فارغھمین آیین ٣-٨بند 
توانند از تسھیالت ماده مذکور رتبه کسب نموده باشند، با رعایت سایر شرایط آیین نامه می آیین نامه ٣ی  ماده 

  مند شوند. (شرایط با آزمون) بھره ٣

 ١٥/٤/٩٩بایست از تاریخواجد شرایط، می بدون آزمون وروديو  با آزموناستعداد درخشان متقاضیان  -٢-١٣
شده و ثبت  sanjeshp.irارشد/کارشناسی ارشد/ وارد سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی   ١٨/٤/٩٩لغایت 

نام استعداد درخشان را با وارد نمودن کد رھگیری ثبت نام آزمون، انجام دھند. بدیھی است در صورت عدم ثبت 
و اقدامی از طرف مرکز سنجش  باشدئولیت عواقب بعدی به عھده داوطلب مینام مرحله استعداد درخشان، مس
   آموزش پزشکی میسر نخواھد بود.

اسفند ماه -١مرحله :  پس از ثبت نام ھر دو بدون آزمونو  با آزموناستعداد درخشان واجد شرایط متقاضیان -٣-١٣
بایست در زمان مقرر ھمزمان با سایر داوطلبان عادی، با وارد نمودن کد ، می )٢-١٣(مطابق بند  تیر ماه -٢و 

بدیھی است عدم انتخاب رشته محل، به منزله انصراف از رھگیری خود انتخاب رشته محل را نیز انجام دھند. 

  انتخاب رشته محل بوده و متعاقباً اقدامی میسر نخواھد بود.
ثبت جھت نیز ھمانند سایر داوطلبان عادی، متقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان  -٤-١٣

رزمندگان و  -سھمیه آزاد ب -سھمیه الف ٢بایست بر اساس شرایط فرد یکی از شرکت در آزمون مینام و 

معرفی  تنھا در صورت ، پذیرش) (اضافه بر ظرفیتسھمیه استعداد درخشان .را انتخاب نمایند) %۵و  ٢۵%ایثارگران(
    اعمال خواھد شد.انشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی و در زمان مقرر، و تایید د

) نمايندكه در آزمون شركت مي( بدون آزمونمتقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان  -٥-١٣
براي شرايط عادي در سھمیه ،  (اضافه بر ظرفیت پذیرش)استعداد درخشان عالوه بر سھمیهد کنندقت  ،با آزمونو 

   ھمانند ساير داوطلبان عادي مورد سنجش واقع خواھند شد. نیز و رزمندگان و ایثارگران) آزادانتخابی (
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دانشگاه داوطلب توسط معرفی ،  (اضافه بر ظرفیت پذیرش) %١٠با آزمون  استعداد درخشاندر سھمیه  -٦-١٣

 عدم انتخاب رشته انصراف،باشد و در صورت می به منزله استفاده از تسھیالت ،جلسه آزمونو شرکت فرد در 
از این تسھیالت مجدد استفاده  داوطلب مجازبه، با آزمونبه دلیل استفاده یک نوبت  محل و یا عدم قبولی،

  .  باشدنمی
با  %١٠متقاضی بدون آزمون رتبه اول دانشجوی(اضافه بر ظرفیت پذیرش)  درخشاناستعداد سھمیه  -٧-١٣

در صورت شود. که می عمالا ٧شماره جدول  مطابقرشته ھای ھمنام فقط برای معرفی داوطلب توسط دانشگاه 
با آزمون استعداد درخشان ازفرصت یک نوبت است ، داوطلب مجاز فرد عدم انتخاب رشته محل و یا عدم قبولی

بدیھی است در صورت عدم معرفی داوطلب توسط دانشگاه برای  ، برای آزمون سال بعدی استفاده نماید.%١٠
سال بعدی  برای رتبه اول خودسھمیه این ، به دلیل اتمام فرصت بدون آزمون، مجاز به استفاده از ٩٩زمون سال آ

  باشد.نمی

استفاده از باشند، فقط مجاز به ھایی که فاقد رشته ھمنام در مقطع ارشد میآموختگان رتبه اول رشتهدانش
  ھستند. %١٠شرایط با آزمون 

لغایت  ١/٥/٩٩تاريخاز  بایستمی بدون آزمونو  با آزموناستعداد درخشان واجد شرایط متقاضیان  -٨-١٣
دانشگاه  به جھت انجام مراحل مربوطه و معرفي، ،و فرم ثبت نام ھر دو مرحله ھمراه مدارک مورد نیاز به ٨/٥/٩٩

لغایت  ١/٥/٩٩خود مراجعه نمايند تا دانشگاه مذكور نسبت به معرفي آنھا از دوره کارشناسی محل تحصیل 
از سوي دانشگاه تایید عدم و یا اسامي واجدين شرايط  عدم معرفیاقدام نمايد. بديھي است در صورت  ١١/٥/٩٩

پزشكي مركز سنجش آموزش نبوده و مكاتبات بعدي قابل رسیدگي  زمان مقرر،تاریخ و بصورت اينترنتي طي 
   گیرد.مسئولیتي را بعھده نمي

تغییر سھمیه استعداد درخشان از بدون آزمون به با آزمون و بالعکس، پس از معرفی دانشگاه در  بسیار مھم:
  باشد.زمان تعیین شده و اتمام مھلت معرفی توسط دانشگاه، امکانپذیر نمی

- ، دانش٣٠/١٠/٩٧وزارت متبوع مورخ بر اساس مصوبه جلسه شورای ھدایت استعدادھای درخشان  -٩-١٣

باشند فقط اول مقطع کارشناسی که فاقد رشته ھمنام در مقطع کارشناسی ارشد می آموختگان دارای رتبه
بایست در آزمون شرکت نموده و حد نصاب الزم با آزمون برای ایشان اعمال شود. لذا این افراد می %١٠سھمیه  

 را طبق ضوابط کسب نمایند.
آزمون که ھر دو مرحله ثبت نام  بدون آزمونمتقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان  -١٠-١٣

 زمان تعیین شده نسبت به انتخاب رشته محل داوطلبان در سایر ھمانند و  را انجام دادهو استعداد درخشان 
  :تواننددر صورت تمایل می اقدام کنند مخصوص استعداد درخشان،

  در جلسه آزمون شرکت نکنند. الف:     
و ) بدون استفاده از آئین نامه مذكور( در آزمون شركت كنند ھمانند ساير داوطلبان عادي با شرايط عاديیا  ب:     

   .شانس خود را ھم در شرایط عادی و ھم با استفاده از شرایط استعداد درخشان امتحان نمایند
متقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان بدون آزمون در صورتیكه با شرايط عادي در  -١١-١٣

انتخابي یا مجموعه با رشته در شرایط عادی آزمون امتحاني یا مجموعه لزومي ندارد رشته  ،کنندآزمون شركت 
   مورد استفاده از آيین نامه استعداد درخشان، يكسان باشد.

بایست ھم انتخاب رشته محل مخصوص بدون آزمون را انجام دھند و ھم میزمان انتخاب رشته محل،  این افراد در
  شوند، انتخاب حالت عادی را باید انجام دھند.در حالت عادی رشته محل مجاز به انتخاب در صورتیکه 
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 مجاز به انتخاب دقت نمايند بدون آزمونمتقاضیان واجد شرايط استفاده از سھیمه استعداد درخشان  -١٢-١٣

البته در  باشندميبر اساس جدول پذيرش رشته انتخابی این سھمیه  ھای مورد پذیرش دری رشته محلکلیه
ھای آن مجموعه رشته واجد شرایطصورتیکه فرد برای استعداد درخشان، یک مجموعه را انتخاب نموده باشد و 

در  ..ھا را به ھنگام انتخاب رشته محل انتخاب کندپذیرش آن رشتهھای مورد ی رشته محلتواند کلیهباشد می

ملزم به پرداخت شھریه خواھد بود.  ،پذیرش وشھریه پرداز دانشجو بصورت انتخاب دانشگاھھای پذیرنده  صورت
   گردد).متعاقباً از طريق ھمین سايت اعالم مي پذیرش (جدول

ھای علوم وزارت متبوع به کلیه دانشگاه معاونت آموزشی ١١/٩/٩۶-د/٣٨۵٢/۵٠٠ه بر اساس ابالغی -١٣-١٣
مند از آموزش رایگان، اعم از دانشجویان بھره(، مقرر شد مجموع ورودی یک دانشگاه در یک سال تحصیلی پزشکی
آیین نامه  ٣ماده موضوع بند "ط"(التحصیالن برتر فارغ %١٠، مالک )المللھای خودگردان و بینپرداز، پردیسشھریه

  قرار گیرد. برای پذیرش با آزمون ) -استعداد درخشان
ھا در تعدادی از رشتهشرایط اختصاصی  -١-١١براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی مندرج در بند  -١٤-١٣

باشد. به عبارتی بالفاصله الزامی می دوسال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی) ارائه ١(مطابق جدول شماره 
داوطلبان مشمول لذا باشند. ھا نمیمجاز به انتخاب این رشتهافراد بعد از فراغت از تحصیل از دوره کارشناسی 

این متقاضی ادامه تحصیل در که  "تسھیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز در مقاطع باالتر"استفاده از آئین نامه 
آزمون شرایط آئین نامه مذکور بعد از سپری نمودن دوره دو ساله براساس ضوابط  حق استفاده ازھستند،ھا رشته

   باشد.محفوظ میبرای آنھا ھمان سال، 
" بوده و جھت شرکت در تسھیل ادامه تحصیل..."که حائز شرایط استفاده از تسھیالت آیین نامه  آموختگانیدانش
سال سابقه  ٢دارای  ٣١/۶/٩٩باشند و تا تاریخ شرایط میواجد  ١بر اساس جدول شماره الذکر ھای فوقرشته

ثبت نام ھر دو مرحله، جھت تایید و معرفی به دانشگاه  عالوه برد، شکار بالینی با مدرک کارشناسی خواھند 
 محل تحصیل خود مراجعه نمایند.

علی رغم تعدد ھای مختلف در مقطع کارشناسی ارشد، باتوجه به ظرفیت محدود پذیرش رشته محل -١٥-١٣
 شودھا یک نفر را شامل میمازاد بر ظرفیت پذیرش در اکثر رشته محل %١٠متقاضیان و داوطلبان واجد شرایط، 

نفر  ١۵در ظرفیتھای رشته محل کمتر از لذا و به دلیل محدودیت ظرفیت، امکان پذیرش کلیه افراد وجود ندارد. 
آزمون و یک نفر بر اساس  نمره برای بایک نفر براساس اولویت  از بین متقاضیان مشمول آیین نامه تنھاپذیرش، 
   شود.پذیرفته میبرای بدون آزمون در امتیازات مکتسبه اولویت 

بندي بین دانشجويان برمبناي امتیاز كسب شده توسط دانشجو بر اساس جدول شايان ذكر است اولويت
  خواھد شد.امتیازدھي مربوطه توسط دانشگاه محل تحصیل، محاسبه 

که خود مقطع کارشناسی ارشد  ی پذیرندهھادر دانشگاه، بدون آزمونسھمیه استعداد درخشان برای  -١٦-١٣
به دلیل  ،باشندمی ھای مختلف و کد ورودی متفاوتورودیدر مقطع کارشناسی دانشجویان رتبه اول  دارای

و فرد دارای پذیر نیست امکان ،اول حائز شرایط، پذیرش کلیه دانشجویان رتبه -١۵-١٣طبق بند  ظرفیتمحدودیت 
ھای پذیرنده که فاقد دانشجوی رتبه اول جھت در سایر دانشگاه. پذیرفته خواھد شدبر اساس ظرفیت امتیاز باالتر 

استفاده از سھمیه بدون آزمون ھستند، از بین دانشجویان رتبه اول سایر دانشگاھھا، فرد دارای امتیاز باالتر بر 
  ظرفیت پذیرفته خواھد شد.اساس 
مقطع  رشته امتحانی کارشناسی ارشد، در صورتیکه دانشجویپذیرنده دانشجو در  است در ھر دانشگاه بديھي

اولويت پذيرش با  را دانشگاه محل تحصیل انتخاب نماید، خودرشته محل اولویت اول  ،آن دانشگاه کارشناسی
پذيرفته خواھد بوده و ، باالترین امتیاز در بین دانشجویان آن دانشگاه و دارایدانشجوي واجد شرايط و در اولويت 

    حداقل يك ) نفر و بیشتر ١۵ظرفیتھای رشته محل (بیش از يك نفر باشد استعداد درخشان  مازاد شد و اگر ظرفیت
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بدیھی است با انتخاب پذيرفته خواھد شد. نیز ھا نفر از دانشجويان واجد شرايط و در اولويت از ساير دانشگاه
ھا، رقابت ، با دانشجویان سایر دانشگاهاولویت دوم و بعد از آنخود در محل تحصیل دوره کارشناسی دانشگاه 

   پذیرفته خواھد شد.بین کلیه متقاضیان آن رشته محل خواھد کرد و فرد دارای امتیاز باالتر 
ھای علوم پزشکی مجاز به استفاده از تسھیالت استعداد به تحصیل در دانشگاهشاغل اتباع خارجی  -١٧-١٣

 باشند.نمیدرخشان 
جھت استفاده از سھمیه استعداد درخشان پژوھشگر و ھمچنین مالكان ابداع يا اختراع  یمعرفي دانشجو -١٨-١٣

به مرکز سنجش آموزش آوري وزارت متبوع، توسط دانشگاه پس از دريافت تائیديه معاونت تحقیقات و فنبا آزمون، 
  پذيرد.میصورت پزشکی 

توسط ابتدا  ،بدون آزمونجھت استفاده از سھمیه استعداد درخشان  ی نمونه کشوریمعرفي دانشجو -١٩-١٣
تایید نھایی به  ،اعالم شده و سپس از طریق آن معاونت وزارت متبوع،و دانشجویی معاونت فرھنگی  بهدانشگاه 

مرکز سنجش اعالم شود. بدیھی است دانشگاه اسامی این افراد را نیز بایستی بصورت اینترنتی ھمراه سایر 
  عالم نماید.ان استعداد درخشان به مرکز سنجش اداوطلب

مشاھده  کلیه متقاضیان با وارد نمودن کد رھگیری مندرج در فرم ثبت نام، در ھر مرحله قادر به پیگیری و -٢٠-١٣
  اطالعات خود خواھند بود.

کلیه پذیرفته شدگان سھمیه اعالم امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بھداشت،  بر اساس -٢١-١٣
مجاز به شرکت در آزمون ، ٩٨در صورت انصراف از پذیرش سال ، ٩٨استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) سال 

  محرومیت یک ساله برای این افراد اعمال نخواھد شد.و  باشندمی ٩٩سال 
گردد. لغو شده و اجرا نمی، بطور کلی  ٣١/٢/٩٨مرکز سنجش به تاریخ  ١١اطالعیه شماره  ٣بند  به عبارتی مفاد

شوند ولی دیگر پذیرفته شدگان سھمیه مازاد بر ظرفیت پذیش استعداد درخشان، مشمول محرومیت یکساله نمی
   اده از این سھمیه نخواھند بود.مجاز به استف

تغییر رشته و یا جابجایی در مقاطع تحصیالت انتقال، شدگان ھرگونه پس از قبولی و اعالم اسامی پذیرفته -٢٢-١٣
  باشد.تکمیلی ممنوع می

  
  
  مدارك الزم و نحوه ارسال آنھا جھت ثبت نام و شركت در آزمون : – ج
  

 ٢٨/١١/٩٨ تاريخ صبح ١٠ساعت زمان ثبت نام آزمون، ارسال مدارك ودريافت كدرھگیري از کنندداوطلبان دقت 
صورت  sanjeshp.ir ://httpبصورت اينترنتي از طريق سايت  فقط ١٠/١٢/٩٨ تاریخ عصر ١٦ عتسا لغایت

توانند ثبت نام كنندگان مي ٢٧/١/٩٩ تاریخ ١٦ساعت لغایت  ٢٥/١/٩٩تاريخ  صبح ١٠ساعت پذيرد. و از مي
، ونه اشتباه در تكمیل فرم ثبت نامنسبت به تصحیح و ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند. براي جلوگیري از ھر گ

  راھنما، فرم ثبت نام را تكمیل نمايند.  كامل دفترچهداوطلبان بايستي بعد از مطالعه 
انفرادی الزم به ذكر است اين وزارتخانه ھیچگونه وظیفه و مسئولیتي جھت تماس تلفني و يا ھرگونه اطالع رساني 

   داوطلب را (به ھر دلیل از جمله نقص مدرک و یا ...) ندارد. به
نوع اطالع رسانی از طریق مرکزسنجش آموزش اعالم شماره تلفن، آدرس و ایمیل توسط داوطلب به منزله ھر 

بايست فقط از طريق سامانه الكترونیكي مركز سنجش آموزش پزشكي باشد. لذا داوطلب ميپزشكي نمی
 اطالعات مورد نیاز را كسب نمايد.

ثبت نام و ویرایش اطالعات، تغییر رشته امتحانی و حوزه آزمون  نبسیار مھم : پس از پایان زما
  باشد.نمیامکانپذیر 
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  مدارك مورد نیاز:

د. در صورت کننباشند كلیه مدارك مورد نیاز را بر حسب مورد، بطور كامل و خوانا و صحیح ارسال داوطلبان ملزم مي
. نظر به اینکه کلیه مدارک مورد ي داوطلب خواھد بودنادرست بودن، مسئولیت عواقب بعدي به عھده ،ناخوانا ،ناقص

تحصیلی، مدرک نشان دھنده وضعیت طرح نیروی انسانی، مدرک نشان دھنده سابقه کار، مدرک نیاز مانند مدرک 
ارسال  از اعالم و گرددلذا تأكید مي نظام وظیفه و ... متعاقباً پس از قبولی، توسط دانشگاه پذیرنده اخذ خواھد شد،

مون درصورت ھرگونه مغایرت با ضوابط خودداری شود. پس از پذیرش در آز غیر واقعيغیر مرتبط و ھرگونه اطالعات 
خواھد جلوگیری شده و طبق ضوابط با متخلف برخورد ادامه تحصیل اعالم شده، قبولی داوطلب ملغی گردیده و از 

در رشته  واجد شرایط بودن جھت شرکت در آزمون و پذیرشمبنی بر  را بنابراین داوطلبان دقت کامل شد.
 مبذول نمایند. مورد نظر را 

  )باشد.  ١٠٠-٣٠٠ kbبايست حجم ھر يك از مدارك ميک مورد نیاز برای ثبت نام عبارتند از : (مدار
 ٣٠٠* ٤٠٠  در ابعاد مربوط به سال جاري بدون خدشه و ھرگونه عالمت يا مھر، ٣*٤ اسكن يك قطعه عكس-١

   ٢٠-١٠٠ kbو حداكثر حجم    jpgپیكسل با فرمت 
  شناسنامه و درصورت وجود توضیحات صفحه آخر)اسكن اصل شناسنامه (صفحه اول  -٢
  اسكن اصل كارت ملي(ھر دو سمت آن) -٣

: در صورتیکه شناسنامه یا کارت ملی جھت تعویض به مراجع ارسال شده، اسکن رسید مربوطه قابل قبول ١تذکر 
   باشد.می

شود شود، لذا توصیه میدرج می: نظر به اینکه کلیه مدارک ارسالی توسط داوطلب در انتھای فرم ثبت نام ٢تذکر 
  داوطلب کنترل شود. توسط  ،از فرم ثبت نام پرینت گرفته و کلیه مدارک و بخصوص عکس

: در صورت الصاق عکس فرد دیگری در فرم ثبت نام به ھر دلیل (اشتباه توسط مسئول کافی نت، الصاق ٣تذکر 
  شده و مطابق مقررات رفتار خواھد شد.  عکسھای ذخیره شده فرد دیگر و ...) فرد بعنوان متخلف تلقی

  
  
 فرآیند ثبت نام و پس از ثبت نام : – د
  
  اطالعات ضروری پیش از ثبت نام :-١
اي صورت يك مرحله به(بجز رشته مددکاری اجتماعی) ھا در كلیه رشته ٩٩آزمون كارشناسي ارشد سال  -١-١

   .برگزار خواھد شد
گروه  ٢از  امتحانی (یا مجموعه) در دو رشتهتواند باتوجه به مدرک کارشناسی (و یا باالتر) داوطلب می -٢-١

ھای امتحانی در قالب چھار گروه مشخص شده است. ھر داوطلب رشته ٢شرکت نماید. درجدول شماره متفاوت 
مجموعه و یا یک مجموعه و یا دو از ھر یک از چھار گروه و حداکثر دو رشته  یا مجموعه یک رشته حداقلتواند می

یا دو رشته بعبارتی مجاز به انتخاب را ثبت نام نموده و در آزمون شرکت نماید.  دو گروه متفاوتاز  یک رشته
  باشد.مجموعه از یک گروه نمی

فقط یک دفترچه سؤال برای این مجموعه  ،اندتجمیع شدهمجموعه امتحانی  که به صورت ییھارشته برای -٣-١
 ھایرشتهھر یک از حائز شرایط شرکت در در صورتی که  داوطلب با انتخاب یک مجموعه. شودمیصادر 

  . دھدھای آن مجموعه امتحان در رشته تواندمی ،مورد نظر از آن مجموعه باشد
، دفترچه راھنما را به دقت مطالعه نموده و تحقیقات الزم را ھزینه ثبت نام الزم است داوطلب پیش از پرداخت -٤-١

گروه متفاوت به دو در رابطه با انتخاب حداقل یک رشته یا مجموعه از یک گروه و یا حداکثر دو رشته یا مجموعه از 
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دو گروه، عمل آورد. بدیھی است پس از پرداخت برای یک گروه و یا دو گروه درصورت انصراف داوطلب از یک و یا ھر 
  . باشدقابل مسترد نمیمبلغ واریز شده 

لذا پس از مطالعه  .باشدمسئولیت ھر گونه اشتباه در تكمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارك به عھده داوطلب مي -٥-١
دقیق دفترچه، داوطلب شخصاً اقدام به تكمیل اطالعات و مدارك خود نمايد بعبارتي ھرگونه اشتباه يا مورد ايجاد 

مشکالت آن به عھده  و باشدشده بدلیل تكمیل اطالعات توسط اشخاص ديگر يا كافي نت و... مورد پذيرش نمي
  .باشدداوطلب می

دھنده وضعیت (از قبیل مدارک نشان مدارک مورد نیاز و اطالعات اعالم شده توسط داوطلب نظر به اینکه کلیه -٦-١ 
دھنده سابقه کار، نظام وظیفه و ...) پس از قبولی و پذیرش طرح نیروی انسانی، مدرک تحصیلی، حکم نشان

نسبت به درج اطالعات اوطلب اخذ خواھد شد، بنابراین د ندهھنگام ثبت نام توسط دانشگاه پذیرداوطلب در آزمون، به 
بدیھی است مسئولیت عواقب بعدی به عھده خود داوطلب بوده و مبذول نماید. دقت الزم را در فرم ثبت نام  صحیح

ھنگام ثبت نام در آزمون و یا نقص مدرک جھت ثبت نام در دانشگاه، منجر به لغو قبولی فرد پذیرفته ھرگونه مغایرت به
  محرومیت یکساله از شرکت در آزمون سال بعد خواھد شد. شمول مھمچنین و گردد شده می

برگزاري قبل و بعد از (يك از مراحل  ھیچ در ،آزموندر و ثبت نام نھایی یا مجموعه امتحانی پس از انتخاب رشته  -٧-١
  باشد.پذير نميامكانو محل آزمون امتحانی (یا مجموعه امتحانی) تغییر رشته ، قبولي و تحصیل) آزمون

بايست مجوز و معرفي نامه الزم را از مركز خدمات جھت شركت در آزمون مي بورسیهدانشجويان غیر ايراني  -٨-١ 
  آموزشي وزارت بھداشت دريافت نمايند.

ھای رشتهفقط باتوجه به اعالم دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بھداشت و تخصصی داوطلبان  -٩-١
باشند. نوع ماشین حسابی که داوطلبان به استفاده از ماشین حساب می مجاز ،١شماره تعیین شده در جدول 

ھای الزم به ذکر است استفاده از ھرگونه ماشین حساب باشد.توانند استفاده نمایند به شرح جدول ذیل میمی
  باشد.ریزی، ممنوع میپیشرفته و دارای امکانات برنامه

  
  ھای مجازرشتهماشین حساب ھای مجاز برای 

  مدل  نام  ردیف

١  CASIO  کاسیو  FX 3600  

٢  CASIO  کاسیو  FX 82 MS  

٣  CASIO  کاسیو  FX 991 MS  

٤  CASIO  کاسیو  FX 82 ES  PLUS  

٥  CASIO  کاسیو  FX 991 ES  PLUS  

٦  SHARP    شارپ  EL 531 WH  

٧  PARS HESAB  4600  پارس حساب PLUS II  

٨  CITIZEN  سیتیزن  SR 135 N  

  :ثبت نام  فرایند -٢ 
  .شوددفترچه مالحظه ھای انت مندرج دربه دقت نمونه فرم ثبت نام  ،قبل از شروع ثبت نام

ثبت ، جھت باشدمی انتخاب رشته و اعالم نتیجه آزمون بصورت اينترنتي روند كلي ثبت نام،اینکه با توجه به  -١-٢
  http://sanjeshp.ir مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس صرفاً به سايت معتبر دريافت كلیه اطالعاتو  نام

  مراجعه شود.
شش ریال ( ٠٠٠٦و مبلغ ھزار ریال)  چھارصد و پنجاهلایر ( ٠٠٠٤٥٠مبلغ  برای ھر گروه امتحانی ھزینه ثبت نام -٢-٢

. داوطلب بایستی با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی استھزار ریال) جھت ارسال پیام کوتاه آزمون 
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پرداخت ھزينه شركت در  به ھاي مركزسنجش آموزش پزشكي) نسبت(پیوند الكترونیكي ھزينه ثبت نام آزمون
  . باشدوجه پرداختی به ھیچ عنوان قابل استرداد نمی .اقدام نمايد آزمون

بایست دو بار مبلغ مذکور را تحت عناوین باشد، میامتحانی میداوطلبی که متقاضی شرکت در دو گروه  -٣-٢
رشته دوم  از یکی از سه گروه باقیمانده پرداخت نماید. -پرداخت ھزینه-٢رشته اول از یک گروه -پرداخت ھزینه-١

 ٣روه و رشته اقتصاد بھداشت را از گ ٢رشته امتحانی) از گروه  ١٠بعنوان مثال : فردی که مجموعه پرستاری (با 
  را پرداخت نماید.   )لایر ھزار اه و ششپنج و صدچھارلایر ( ٠٠٠٦٤٥ لغ بار مب٢بایست انتخاب نموده می

گزینه مربوط به وضعیت پرداخت الکترونیکی را انتخاب و وارد صفحه  داوطلب پس از وارد نمودن کدملی، -٤-٢
اول از یک گروه انجام شده و کلید تأیید نھایی شود. در این مرحله، پرداخت برای رشته پرداخت الکترونیکی می

بایست مجدداً وارد سامانه اینترنتی مرکز پرداخت زده شود. پس از پرداخت این صفحه بسته شده و داوطلب می
وضعیت پرداخت خود برای از ) و کردهملی خود (که در مرحله قبل وارد  کدمجدد وارد نمودن ضمن  سنجش شده و

درصورت تمایل به انتخاب رشته دوم، گزینه "پرداخت ھزینه آزمون برای رشته دوم"  کند.میدا رشته اول اطالع پی
  را انتخاب و مراحل قبلی را مجدداً تکرار نماید.

باشد نیازی به پرداخت رشته دوم نبوده و پس از اتمام در صورتیکه داوطلب فقط متقاضی یک رشته از گروه می
  گزینه آغاز ثبت نام را انتخاب نماید.مرحله اول برای رشته اول 

درصورتیکه داوطلب در یک رشته ثبت نام کرده و پس از تکمیل کلیه مراحل، از فرم ثبت نام نھایی نیز پرینت  -٥-٢ 
نماید. در این حالت از گزینه ویرایش فرم ثبت نام، اقدام به گرفته باشد ولی متعاقباً تصمیم به انتخاب رشته دوم می

  رشته دوم و پرداخت ھمزمان ھزینه کرده و کلیه مراحل را تا تأیید نھایی انجام دھد. انتخاب 
به شرح بایست فرم ثبت نام خود را پس از اتمام مراحل پرداخت، گزینه آغاز ثبت نام فعال شده و داوطلب می -٦-٢

  تکمیل کند. زیر 
ھای گذشته بسیار مشاھده شده که داوطلب ھنگام انتخاب رشته یا مجموعه امتحانی طی دوره بسیار مھم:

به ھنگام رشته مجموعه امتحانی از یک گروه انتخاب کرده که  ٢یا دقت نکرده و رشته دیگری را انتخاب نموده و 
غییر رشته امتحانی به تاجازه  با توجه به اینکه .دریافت کارت ورود به جلسه، متوجه انتخاب اشتباه خود شده است

داوطلب داده نشده، لذا فرصت شرکت در جلسه آزمون را علی رغم آمادگی از دست داده است. اکیداً توصیه 
   دقیقا کنترل شود. ٢و  ١شود رشته امتحانی می

  باشد: قسمت می ٥فرم ثبت نام دارای 
اسکن که قبالً مدارک با تکمیل فرم، ھمزمان بایست می .ایمشخصات شناسنامهسمت اول شامل ق -الف

  بصورت اینترنتی ارسال شود.  باشدمی شده و آماده
در این قسمت استان، شھر، آدرس پستی، شماره تلفن و  .آدرس و تماس مشخصات قسمت دوم شامل -ب

  شود. آدرس پست الکترونیکی وارد می
شرایط اختصاصی دفترچه  -٥دقیق بند با مطالعه در این قسمت  .ایمشخصات سھمیهقسمت سوم شامل  -ج

  گردد. مینوع سھمیه آزاد و رزمنده و ... تکمیل راھنمای ثبت نام، 
 ،باشد: شامل مقطعمی مشخصات آموزشی، رشته امتحانی و حوزه امتحانیقسمت چھارم شامل  -د

 رشته امتحانی مورد نظروضعیت نظام و ظیفه و انتخاب ، و... و دانشگاه محل تحصیل، شروع و پایان تحصیل رشته
  آن دقت به عمل آید.  و تکمیل که در انتخاب باشدمی

  تغییر نخواھد کرد.رشته امتحانی ، به ھیچ عنوان ویرایشو  ثبت نامپس از اتمام مرحله بسیار مھم: 
و زدن کلید ثبت  تا انتھاثبت نام پس از تکمیل فرم . کدرھگیری و ثبت نام قسمت پنجم شامل اطالعات -ھـ

شود. که این مرحله به منزله ثبت نمایان میرقمی  ١٦دریافت کد رھگیری جدول  ، قسمت پنجم مربوط بهنھایی
  .باشدنام بوده و اخذ پرینت از فرم نھایی ثبت نام الزامی می
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شرایط اختصاصی، الزم است  -١٤-١ با توجه به اعمال معدل در نمره تراز نھایی بر اساس مصوبه مندرج در بند -٧-٢
معدل دوره کاردانی داوطلب در وارد نمودن معدل صحیح خود در فرم ثبت نام دقت الزم را داشته باشد. وارد نمودن 

الزامی معدل دوره کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته و آموختگان کارشناسی ناپیوسته، دوره برای دانش
تحصیلی مورد پذیرش جھت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، کارشناسی  ھایی که مدرکباشد. برای رشتهمی

   بایست معدل مقاطع مذکور نیز درج شود.ارشد و باالتر قید شده، می
میانگین نمرات  شود،التحصیل میفارغ  ٣١/٦/٩٩ یا  ٣٠/١١/٩٨الزم است دانشجوی سال آخر که حداکثر تا تاریخ 

 این داوطلب، تغییر نھایی معدل را ثبت نماید. در زمان ویرایشواحدھای گذرانده خود را در قسمت معدل وارد کند و 
پیش از ثبت نام در آزمون ، تھیه نموده و قسمت (مندرج در انتھای دفترچه)  ١شماره نسخه از فرم  ٢بایست می

زه معاونت آموزشی محل تحصیل خود ارائه دھد. بدیھی است مسئولیت اول فرم را تکمیل و پس از امضا، به حو
عواقب ناشی از عدم دریافت این فرم، یا مغایرت در معدل مندرج در فرم ثبت نام آزمون به عھده داوطلب بوده و در 

یا موسسه صورت قبولی در آزمون، ضمن لغو قبولی، با فرد خاطی طبق مقررات و ضوابط برخورد خواھد شد. دانشگاه 
را دریافت و پس از تکمیل قسمت دوم که مربوط به دانشگاه یا توسط داوطلب آموزش عالی ھردو فرم تکمیل شده 

پرونده داوطلب جھت ارائه در مواقع به را و نسخه دوم  خواھد دادبه داوطلب عودت را باشد،یک نسخه موسسه می
این فرم تایید شده را در نزد خود نگه داشته و در صورت قبولی، به بایست الصاق خواھد نمود. دانشجو میلزوم 

در صورت نیاز به تغییر معدل در زمان دانشگاه محل پذیرش به منظور تایید وضعیت خود در زمان ثبت نام، تحویل دھد. 
معدل داوطلب  ،ھمانند مرحله قبل ویرایش اطالعات، الزم است فرم جدید دیگری تھیه شده و پس از تایید دانشگاه

   .نمایدبرای مرحله پذیرش نگھداری راه و فرم جدید کرددر سامانه را جدید 
  و تا دو رقم اعشار وارد شود.  ٤تا ٠و یا  ٢٠تا ٠توجه : معدل بایستی بر مبنای 

لیل ھای گذشته تعدادی از پذیرفته شدگان، به دبسیار مھم: در ورود اطالعات معدل، دقت الزم بعمل آید. طی دوره
  اند.مغایرت معدل، لغو قبولی شده و از شرکت در آزمون دوره بعدی محروم شده

ھمان  بايست ھمزمان با ثبت نام نسبت به ارسال مدارك اسكن شده خود بصورت اينترنتي درداوطلب مي -٨-٢
به تكمیل فرم ثبت نام اينترنتي، الزم است كلیه مدارك بر حسب  د. لذا قبل از شروعآدرس فوق الذكر اقدام نماي

قید شده  "مدارك الزم و نحوه ارسال آنھا جھت ثبت نام و شركت در آزمون -جبند "را که در  مورد و حجم مورد نظر
 E.mail. الزم به توضیح است كه ھیچگونه مدركي بصورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق پست و نمایدآماده 

باشد كلیه مدارك اسكن شده خود را بصورت فايل براساس دستورالعمل اخذ نخواھد شد. لذا داوطلب ملزم مي
مربوطه و در محل تعیین شده به صورت اينترنتي ارسال نمايد. كساني كه مدارك خود را ارسال ننموده يا ناقص و يا 

   .بعد از آن از روند آزمون حذف خواھندشد ناخوانا و يا نادرست ارسال كنند در ھر مرحله از آزمون و
 -بیرجند -بندرعباس-بوشھر  -ايالم -اھواز -اصفھان -ارومیه  -دبیل ار -اك ارھا در شھرھاي آزمون كلیه رشته -٩-٢

كاشان  –قم  –قزوين  -شھركرد -شیراز -سنندج  -سمنان  -ساري-زنجان  -زاھدان -رشت  -خرم آباد –تھران  -تبريز
رديف  شود. لذا داوطلب بايد درمي ياسوج و يزد برگزار -ھمدان - الر -مشھد –گناباد - گرگان  -كرمان  -اهكرمانش -

 د.کنيكي از شھرھاي فوق را بعنوان محل حوزه امتحاني جھت شركت در آزمون انتخاب  ،نامفرم ثبتمحل امتحان 
   به محل تحصیل ندارد.باشد و ھیچ ارتباطی محل آزمون مجزا از دانشگاه محل تحصیل می

، به ھیچ عنوان محل حوزه امتحانی تغییر نخواھد ویرایشو  ثبت نامپس از اتمام مرحله  بسیار مھم:
  کرد.

بايست فرم ثبت نام را تكمیل نمايد. الزم است به ھنگام تكمیل فرم داوطلب آزمون كارشناسي ارشد مي -١٠-٢
زمان (در محل پس از تكمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارك بصورت ھمثبت نام و ارسال مدارك دقت الزم بعمل آيد. 

شود. داوطلب تعیین شده) و بالفاصله پس از فشار دادن دكمه ثبت توسط داوطلب، براي وي كد رھگیري صادرمي
از فرم ثبت نام را   نسخه چاپ شدهنام و گرفتن تأيیديه صدور كد رھگیري، موظف است پس از تكمیل مراحل ثبت
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(تصویر کلیه مدارک ارسالی در انتھای فرم ثبت نام درج شده براي مراحل بعدي آزمون  نزد خود محفوظ نگه دارد.
  است. لذا برای اطمینان از ارسال مدارک به این تصاویر دقت شود)

از الزم به ذكر است دريافت كدرھگیري به منزله ثبت نام اولیه و ارسال اطالعات و تصوير مدارك اسكن شده 
باشد و به ھیچ عنوان مجوزي جھت شركت در جلسه آزمون و يا تايید اطالعات يا مدارك سوي داوطلب مي

   شود.ارسالي وي محسوب نمي
ھرگونه  وسایل الکترونیکی، پیجر،،ھای مشخص شده)حساب(بجز رشته آوردن تلفن ھمراه، ماشین****-١١-٢

   باشد .آزمون ممنوع مي... در جلسه  كیف، ساك ويادداشت و برگه، 
  
  فرآیند بعد از آزمون : -٣
به منظور آگاھی داوطلب از محل تحصیل، پیش از انتخاب رشتهپس از برگزاری آزمون طبق زمان اعالم شده  -١-٣

    گیرد.در اختیار داوطلب قرار می ،ائز نمره کتبیحکارنامه اولیه  وضعیت علمی خود
براساس نمره اکتسابی درصورت کسب حدنصاب الزم، به اندازه چند برابر ظرفیت پذیرش تعدادی از داوطلبان  -٢-٣

بایست در زمان مقرر تعیین شده نسبت مجاز به انتخاب رشته محل تحصیل خواھند شد. لذا داوطلبان مجاز می
محل در مھلت تعیین شده به منزله رشتهمحل تحصیل خود اقدام نمایند. بدیھی است عدم انتخاب به انتخاب رشته

و یا بنا به دالیلی از این  انصراف از این مرحله بوده و متعاقباً برای این افراد که مجاز به انتخاب شده و عمل ننموده
  باشد. اند، اقدامی میسر نمیمرحله جا مانده

علوم ريزي عالي برنامهمصوب شورايھاي كارشناسي ارشد ناپیوسته بر اساس آئین نامه آموزشي دوره -٣-٣
-دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته ممنوع مييا جابجايي محل تحصیل در تغییر رشته و  ،ھر گونه انتقالپزشكي 

شود با آگاھي كامل و بر اساس شرايط شخصي و عالقه اقدام به انتخاب لذا به داوطلبان توصیه ميباشد. 
   محل تحصیل نمايند.رشته

ريزي علوم عالي برنامهقوانین مربوط به جابجایی، انتقال و میھمانی براساس مصوبات شوراي ،پذیرشپس از 
  پزشكي، توسط دانشگاه پذيرنده اعمال خواھد شد. لذا از ھرگونه پیگیري از طريق اين مركز خودداري شود. 

توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج بر اساس اطالعاتي كه آزمون و کارنامه اولیه صرفا صدور كارت شركت در -٤-٣
و به منزله مجوز حضور در جلسه آزمون بوده و به معني تائید شرايط، مدارك و اطالعات اعالم  گیردشده انجام مي

  باشد. شده از سوي داوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي نمي
ورت مشاھده مغايرت در اطالعات مندرج متعاقباً در ھر مرحله از آزمون(برگزاری،پذیرش نھایی،حین تحصیل) در ص

نام، نوع سھمیه، مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و يا ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا در فرم  ثبت
توسط مركز سنجش آموزش پزشكي اقدام الزم بعمل خواھد ، ارسال اسكن مدرك غیرمرتبط در محل تعیین شده

  ).و تحصیل پذيرش ،از روند سنجشاز جمله حذف داوطلب آمد(
بر محروم شدن فرد در ھر عالوه البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در ھر مرحله از آزمون يا حین تحصیل  

گیري معرفي مرحله از تحصیل، متخلف به ھیئت بدوي رسیدگي به تقلب و تخلف آزمونھا وزارت متبوع تصمیم
  خواھد شد.

پس از دریافت از دبیرخانه شورای علوم پایه متعاقباً  نھایی دانشگاھھای پذیرنده دانشجو،و ظرفیت اسامی  -٥-٣
   ھای بعدی اعالم خواھد شد.اطالعیه پزشکی، طی

ھا و محل تحصیل درصورت کسب نمره حدنصاب، مجاز است کلیه دانشگاهداوطلب به ھنگام انتخاب رشته -٦-٣
محلی به ترتیب عالقه، شرایط فردی و اولویت انتخاب نماید و در اولین رشتهرشته را  آنمراکز پذیرنده دانشجو در 

  شود.که نمره قبولی را کسب نموده پذیرفته می
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٢٧ 
 

تواند از گروه یک مجموعه علوم بعنوان مثال: فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاھی می
یوالکتریک) را انتخاب و بصورت مجزا در ھر دو آزمون رشته مھندسی پزشکی(ب ٣و از گروه شماره  ١آزمایشگاھی 
ھای رشته مجاز را به ھر ترتیبی که تمایل دارد، تواند رشته محلدر صورت مجاز بودن در ھریک، میشرکت نماید. 

   نتخاب نماید.ا
پذيرفته شدگان اين رشته در حین تحصیل ملزم  دقت نمایند بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریھامتقاضیان رشته  -٧-٣

به گذرندان يك دوره كارآموزي تابستاني به مدت شش ھفته بصورت عملي در يكي از مراكز تحقیقاتي مراكز 
  باشند.بھداشت در جنوب كشور مي

ي ممكن است پذيرفته شدگان بنا به تشخیص گروه تخصصي مربوطه، ملزم به گذراندن تعدادي واحد درس-٨-٣
  دوره به عنوان دروس جبراني يا پیش نیاز قبل از دوره اصلي باشند.

دھند. لذا ھاي علوم پزشكي كشور بر اساس امكانات موجود، خوابگاه در اختیار دانشجو قرار ميدانشگاه-٩-٣

داوطلبان جھت دريافت اطالعات بیشتر به سايت دانشگاه مورد نظر خود مراجعه كنند. مركز سنجش آموزش 
   .شكي در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه ھیچگونه مسئولیتي نخواھد داشتپز

اند: علوم بھزیستی و توانبخشی: عدم تعھد دانشگاه در واگذاری خوابگاه ضمناً دانشگاھھای زیر اعالم نموده

مشھد: دانشگاه تمام تالش خود را جھت تامین خوابگاه  –کرمان : عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان جدید  -برادران
   -خواھد نمود. ولی ھیچگونه تعھدی در قبال ارائه خوابگاه ندارد.

  
  فرآیند اعالم نتایج نھایی: -٤
گیری در صورت تصمیمھا، در صورت عدم ثبت نام تعدادي از پذيرفته شدگان و خالي ماندن ظرفیت دانشگاه -١-٤

نسبت ، و مراجع ذیربط و موافقت با پذیرش جدید یا تکمیل ظرفیت آموزش پذیرش دانشجوشورای سنجش و در 
- مركز سنجش آموزش پزشكي درخصوص جايگزيني ظرفیتلذا . اقدام خواھد شدتکمیل ظرفیت به انجام مرحله 

  .نمايند داوطلبان از ھرگونه پیگیري در اين رابطه خودداريو انده ھیچگونه تعھدي نخواھد داشت ھاي باقیم
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٢٨ 
 

  ھا)ه رشتهیل(ك ٩٩ ارشد سال يمون كارشناسآز ياجرا يرنامه زمان بندب - ي
  
 

  اطالع رساني خواھد شد. اینترنتی مرکز سنجش،، مراتب فقط از طريق پايگاه زیردر صورت ھرگونه تغییر در برنامه 
  http:// sanjeshp.ir آدرس سايت مركز سنجش آموزش پزشكي  : 

  گیرد.مي در سامانه قرارعصر به بعد  ١٨ساعت از موارد  اطالعیه ھا وسایر كلیه
  تاريخ  (بجز مواردی که در سامانه، ساعتی برای آن اعالم شود)

  ٣/٩/٩٨  در رابطه با آزمون اولین اطالعیه

  ٢٨/١١/٩٨  دادن دفترچه راھنمای آزمون رقرا
 ١٠/١٢/٩٨لغایت  ٢٨/١١/٩٨   (ھمزمان ویرایش امکان پذیر است) اينترنتيثبت نام آزمون و ارسال مدارك اسكن شده فقط بصورت 

  ٢٧/١/٩٩لغایت  ٢۵/١/٩٩   ويرايش و تصحیح اطالعات داده شده توسط داوطلبان

  ٣٠/٢/٩٩  شود)می، این اطالعیه درج جدید در صورت وجود موارد (-اطالعیه  
  ٢۵/۴/٩٩لغایت  ٢٢/۴/٩٩  طالعات مربوط به اجراي آزمونا برگه راھنما و ساير -توزيع كارت ورود به جلسه آزمون

  ٢۶/۴/٩٩و  ٢٧  )شنبه و جمعه۵روزھای  ھاي صبح و عصربرگزاري آزمون (طي نوبت
  ٢٨/۴/٩٩  اعالم كلید اولیه 

  ٣١/۴/٩٩لغایت  ٢٨/۴/٩٩  مھلت ارسال اعتراض به سؤاالت آزمون فقط بصورت اينترنتي
  ١٨/۴/٩٩لغایت  ٩٩/١۵/۴  sanjeshp.irاستعداد درخشان در سامانه متقاضیان ثبت نام 

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

  ٨/۵/٩٩لغایت  ٩٩/۵/١

  ٨/۵/٩٩   اعالم كلید نھايي
  مھلت ارسال اسامي واجدين شرايط استفاده از آيین نامه استعداد درخشان 

  به مرکز سنجش آموزش پزشکی بدون آزمون)توسط دانشگاه محل تحصیل(با آزمون و
  ١١/۵/٩٩لغایت  ٩٩/۵/١

  ١۵/۵/٩٩  مرحله اول ارنامه علمیک -یت پذیرشھای پذیرنده و ظرفاعالم اسامی دانشگاه
  ١٩/۵/٩٩لغایت  ١۵/۵/٩٩  محلانجام انتخاب رشته 

  ٢٩/۵/٩٩  )جھت برگزاري مرحله دومرتش(ا -بقیه هللا  -دانشگاه شاھد متقاضیان  اعالم اسامي
شته مددکاری ر-رتشا –بقیه هللا  - دانشگاه شاھد متقاضیان برگزاري مرحله دوم

  اجتماعی
١/۶/٩٩  

  ١٢/۶/٩٩  ارنامه نھاییک –اعالم اسامي نھايي پذيرفته شدگان 

  ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاھھا
از طریق سامانه دانشگاه 

 شوداعالم می ،محل پذیرش
  

    
الذكر د و يا خارج از زمانبندي فوقشوتذكر  : در ھر اطالعیه عالوه بر مورد مشخص شده ممكن است ساير موارد نیز درج 

آبان  پایانلغايت  ٢٨/١١/٩٨از( نیز ھر ھفته ،ھاي اعالم شدهتاريخ عالوه برباشند موردي اعالم گردد، لذا داوطلبان ملزم مي
        )به سايت مربوطه مراجعه نموده و كلیه مطالب را مطالعه نمايند . ٩٩ماه 

  
   يمركز سنجش آموزش پزشك             
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٢٩ 
 

  ٩٩نمونه فرم ثبت نام اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد سال
  

  به دقت مطالعه نمایم. سال آینده،  ماه آبان پایانو ھمچنین اطالعیه ھای مرکز سنجش آموزش پزشکی را از ابتدا تا   اينجانب متعھد میگردم دفترچه راھنماي ثبت نام
ت وجود ھر گونه مغايرت و يا عدم صحت مندرجات ضمنا بندھاي مندرج در فرم ثبت نام را بدون اشتباه و بر اساس مدارك موجود و مفاد دفترچه، تكمیل نموده و در صور

یا حتی پذيرفته شدن  یا ارسال نکردن مدارک (حتی اسکن ناخوانا)، مسئولیت آنھا به عھده اينجانب خواھد بود و در صورت صادر نشدن کارت ورود به جلسه آزمون و
  مي پذيرم     كان لم يكن تلقي میگردد.  در آزمون نسبت به ممانعت از تحصیل در ھر مرحله، اعتراضي نداشته و قبولي

  

  ایالف:مشخصات شناسنامه
   نام

  نام خانوادگي
  نام پدر

 ارسال ھمزمان اسكن اصل شناسنامه  شماره شناسنامه

 ارسال ھمزمان اسكن اصل كارت ملي  كد ملي

  جنسیت

  تابعیت

  تاھل

 در صورت خارجي بودن تحویل فرم مربوط به اتباع خارجی پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی  غیر ايرانيايراني / دانشجوي 

 اسم کشور مربوطه تایپ شود  )تابع كشور (براي تبعه خارجي

  تاريخ تولد

  )كم شنوا-كم بینا-معلول جسمي حركتي  -ناشنواي مطلق-نابیناي مطلق-ھیچكدام ( نوع معلولیت مشخص شود :  معلولیت
 در صورت نیاز به منشي ارسال ھمزمان اسكن اصل معرفي نامه 

 بلی/ خیر  نیازمند به منشی

  بلی/ خیر  داوطلب چپ دست

  
  آدرس و مشخصات تماسب:

 استان
 شھر

)آدرس پستي دقیق (منطقه، كوچه و پالك  
 كد پستي
 پیدا کرد حتماً به مرکز سنجش اعالم شود.)(در ھر زمان این شماره تغییر  زوماً شماره پاسخگو باشد.ل تلفن ثابت

باشد.  پیام ، دریافت کننده از مرکز سنجش آموزش پزشکی در صورت نیاز به ارسال پیامک تالزوماً شماره پاسخگو باشد. تلفن ھمراه  
شود.  عالمدر ھر زمان این شماره تغییر پیدا کرد حتماً به مرکز سنجش ا  

 پست الكترونیكي
ار مھم می باشد به دلیل اینکه در صورت نیاز به ارسال مطلب یا مدرکی توسط داوطلب به مرکز سنجش ، از این آدرس بسی

       طریق این ایمیل قابل قبول خواھد بود
........ @  ........  

  
  ايمشخصات سھمیهج:

 نوع سھمیه
 

 ١-آزاد شامل :
عادی-١-١     
سمی نیروھای مسلح و متقاضی تحصیل در رشته ھای این دانشگاه)رارتش (پرسنل -آزاد-١-٢     
سنل رسمی نیروھای مسلح و متقاضی تحصیل در رشته ھای این دانشگاه)بقیة هللا(پر-آزاد -١-٣     
ان با آزمون( اضافه بر ظرفیت) استعداد درخش-آزاد-١-٤     
آزمون( اضافه بر ظرفیت) استعداد درخشان بدون -زادآ -١-٥     

 ٢-رزمندگان و ایثارگران ٢٥%: 
 ٣- رزمندگان و ایثارگران ٥%:

   / ایثارگران  اننوع سھمیه رزمندگ
  
حویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه ت

  محل قبولی
 

  شامل:   %٢٥رزمندگان و ایثارگران -١
  رقمی ١٢با کدرھگیری - %٨٠با حد نصاب -که فقط حضور در جبھه دارند یثارگرانیرزمندگان بسیجي و ا-١
  ا کد ملی (مراجعه به جھاد کشاورزی) ب - %٨٠با حد نصاب -یجھادگران جھاد کشاورز-٢
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب -فرزند شھید -٣
  نیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه ھدف ب -لیبا کد م - %٧٠با حد نصاب  ھمسر شھید-٤
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥جانباز -٥
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  %٢٥جانباز کمتر از -٦
  نیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه ھدف ب -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥فرزند جانباز -٧
  نیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه ھدف ب -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥ھمسر جانباز -٨
  نیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه ھدف ب -با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  -آزاده-٩

  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠نصاب با حد  ھمسر آزاده-١٠
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  آزاده فرزند -١١
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب -%٧٠با حد نصاب  االثرجاویدھمسر -١٢
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  االثرجاویدفرزند - ١٣
  
  شامل:  %٥رزمندگان و ایثارگران -٢
  رقمی ١٢با کدرھگیری - %٧٠با حدنصاب -که فقط حضوردر جبھه دارند یثارگرانیھمسررزمندگان بسیجي و ا-١
  رقمی ١٢رھگیری با کد -% ٧٠با حدنصاب -که فقط حضوردر جبھه دارند یثارگرانیرزمندگان بسیجي و ا فرزند-٢
  باکدملی- %٧٠با حدنصاب -که فقط حضور در جبھه دارند کشاورزیجھادگران جھاد  ھمسر-٣ 
  باکدملی- %٧٠با حدنصاب -که فقط حضور در جبھه دارند کشاورزیجھادگران جھاد  فرزند-٤
  ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانجامعه  - د ملیبا ک - %٧٠با حد نصاب  -%٢٥جانباز کمتر از  ھمسر-٥
  امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠صاب نبا حد  -%٢٥جانباز کمتر از  فرزند-٦
 امعه ھدف بنیاد شھید و امور ایثارگرانج -ا کد ملیب - %٧٠با حد نصاب  %٢٥جانباز کمتر از -٧
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٣٠ 
 

ارگان مربوط به سھمیه رزمندگان و ایثارگران 
(مخصوص متقاضیان سھمیه رزمندگان و 
  ایثارگرانی که فقط حضور در جبھه دارند.

 نیروی مقاومت بسیج -٤       سپاه پاسداران -٣            ارتش-٢           ستاد کل نیروھای مسلح -١
 جھادگران جھاد کشاورزی-٧             ناجا -٦                               وزارت دفاع-٥

  كد ايثارگري
(مخصوص متقاضیان رزمندگان ، ایثارگران و  

ھمسر و فرزند آنان که صرفاً دارای مدت 
 حضور داوطلبانه در جبھه می باشند.)

 )١١٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥(به عنوان مثال:      ١١با پیش کد  ستاد کل نیروھای مسلح-١
 )٣٢٠٠٣٦٥٧٣١٥٩(به عنوان مثال:                                     ٣با پیش کد  ارتش-٢
 )٤٢٠٥١٢٠٠٢١٨٣(به عنوان مثال:                      ٤با پیش کد  سپاه پاسداران-٣
 )٥٠٤١٢٢٠٠٣٨٨٣(به عنوان مثال:             ٥با پیش کد  نیروی مقاومت بسیج-٤
 )٦١٩٩٥٤٦٣٨٥٩١(به عنوان مثال:                     ٦با پیش کد  وزارت دفاع-٥
  )٧٨٢١٤٠٠١٠٦٦١(به عنوان مثال:                                    ٧با پیش کد  اجان-٦
 )٥٥٠٠٤٠٠١٠٦٦١(به عنوان مثال:      ٥٥با پیش کد جھادگران جھاد کشاورزی-٧

   نام و نام خانوادگی خود فرد رزمنده

  کدملی خود فرد رزمنده 

   شماره شناسنامه فرد رزمنده

  جانبازي /مدت آزادگي درصد /مدت رزمندگي

یا ایثارگران  دگاناستفاده از سھمیه رزمن
 قطع مشخص شودم -در صورتیکه از این سھمیه قبال استفاده شده قید شود  طي سالیان گذشته

 آزمون سراسری/ کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکتری عمومی/ دکتری تخصصی/ متخصص/سایر در مقطع

 .پ .در دانشگاه ع صیلمتقاضی ادامه تح
)ویژه عضو رسمی نیروھای مسلحهللا (بقیه 

  بلی/خیر
 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

  ح)نیروھای مسلويژه نوع سازمان (
برای متقاضیان تحصیل ع.پ. بقیه هللا و  

   ارتش
)باشدود داوطلب باید جزء نیروھای مسلحخ(

  وزارت دفاع-١
  سپاه-٢
  ارتش-٣
 نیروي انتظامي-٤

 .متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه ع
 )ارتش (ویژه پرسنل پایور ارتش.پ

  بلی/خیر
 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

  
  ، رشته امتحانی و حوزه امتحانیمشخصات آموزشيد:

  راھنما بر اساس جدول شماره یک دفترچهمجاز  مقطع تحصیلي قبلي
  مقطع کارشناسی قید شود.

در صورتیکه برای رشته ای مقاطع باالتر قابل قبول است( مانند رشته آموزش پزشکی)
 مقطع مد نظر مجاز، قید شود

 دفترچه راھنما بر اساس جدول شماره یک مجازرشته تحصیلي(مقطع قبلي) 
 است)درج شده ٣ھای تحصیلی کلیه مقاطع در جدول شماره(رشته

  مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولیتحویل 
 

  ١دفترچه راھنما بر اساس جدول شماره یک مجازرشته تحصیلي(مقطع قبلي) 
  ٤جدول شماره ازھای محل تحصیل دانشگاه ( در صورتیکه مدرک تحصیلی دیگری دارید.)

 )دانشگاه محل تحصیل(مقطع قبلينوع 

  پزشکی ھای علومھا و دانشکدهدانشگاه -١
  مراکز آموزشیھا و سایر دانشگاه -٢
  مرکز آموزشی علمی کاربردی -٣
  موسسه غیر انتفاعی -٤
  دانشگاه آزاد اسالمی -٥
 دانشگاه پیام نور -٦

  ٤ جدول شماره از -ھای محل تحصیل دانشگاه  )دانشگاه محل تحصیل(مقطع قبلي

  ١دانشگاه محل تحصیل(مقطع قبلي)نوع 

  ھای علوم پزشکیدانشکدهھا و دانشگاه -١
  مراکز آموزشیھا و سایر دانشگاه -٢
  مرکز آموزشی علمی کاربردی -٣
  موسسه غیر انتفاعی -٤
  دانشگاه آزاد اسالمی -٥
  دانشگاه پیام نور -٦

   ١دانشگاه محل تحصیل(مقطع قبلي)
  ٤ جدول شماره از - ھای محل تحصیلدانشگاه )تحصیلی دیگری بجز کاردانی دارید (در صورتیکه مدرک

  تاريخ شروع به تحصیل مقطع قبلي

  تاريخ فراعت از تحصیل مقطع قبلي

 ) ٣١/٦/٩٩يا تا  ٢٩/١٢/٩٨ترم آخر (تا  /التحصیل فارغ : وضعیت تحصیلي

 صحیحقسمت  –معدل كل مقطع قبلي 
  -١٢داوطلب ایرانی : حداقل 

  -١٤حداقل : ع.پ ارتش دانشگاه ع.پ.داوطلب 
 معدل واحدھای گذرانده : آخر دانشجوی سال

  اعشارقسمت  –معدل كل مقطع قبلي 

   صحیحقسمت  - کاردانیمعدل كل مقطع 

   اعشارقسمت  - کاردانیعدل كل مقطع 

 : وضعیت نظام وظیفه

  تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی
  ھوشمند كارت پايان خدمت-١
  پزشكيدایم ھوشمند كارت معافیت -٢
  كفالت دایم ھوشمندكارت معافیت -٣
  زمان صلح دایم ھوشمندكارت معافیت -٤
   ايثارگران دایم ھوشمندكارت معافیت -٥
  موارد خاص دایم ھوشمندكارت معافیت -٦
  و قبل از آن ١٣٥٢متولدين سال -٧
  و قبل از آن ١٣٤٢متولدين سال -٨
  پرسنل پايور شاغل در نیروھاي مسلح-٩

  ھولوگرام دار بدون غیبت ي برگه معافیت موقتمشمول دارا-١٠
  كاركنان وظیفه فارغ التحصیل در مقطع كارشناسي (بدون غیبت)-١١
  داراي دفترچه آماده به خدمت-١٢
  داراي گواھي مشمول متعھد خدمت-١٣
  ٢٩/١٢/٩٨دانشجوي ترم آخر حداكثر تا تاريخ -١٤

MOSHAVERANETAHSILI.IR

MOSHAVERANETAHSILI.IR



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                                ٩٩آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
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  ٣١/٦/٩٩دانشجوي ترم آخر حداكثر تا تاريخ  -١٥
  طلبه-١٦
  پايان مي يابد ٣١/٦/٩٩كاركنان وظیفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاريخ -١٧
  پايان مي يابد٣٠/١١/٩٨كاركنان وظیفه كه خدمت آنان حداكثر تا تاريخ -١٨
  دانشجوي انصرافي-١٩
  سرباز وظیفه در حال خدمت-٢٠
  کسالهیرصت ف-٢١

  دفترچه ٢جدول شماره  از - ٤، ٣، ٢، ١ھای انتخاب یکی از گروه  گروه امتحانی 

 دفترچه  ١از جدول شماره  ١ نام رشته امتحاني

  دفترچه ٢جدول شماره  از- ٤، ٣، ٢، ١ھای انتخاب یکی از گروه  گروه امتحانی

 دفترچه ١از جدول شماره   ٢ نام رشته امتحاني

 دفترچه ٥از جدول شماره  حوزه امتحانی

 بله /خیر شرکت نموده اید؟ گذشتهآیا در آزمون سال 

 قبول/ مردود گذشتهنتیجه آزمون در سال 

 دقیقا تایپ شود  دارید؟ آیا مدرک تحصیلی دیگری به جز کارشناسی فوق الذکر

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی  مدارک تحصیلی

   آیا سال گذشته از شرایط استعداد درخشان استفاده کرده اید؟
 بله /خیر  ھای علوم پزشکی)ھا و دانشکدهآموختگان دانشگاه(مخصوص دانش 

  نوع استعداد درخشان مورد استفاده در سال گذشته
  %١٠با آزمون --١
   %١٠بدون آزمون -٢
 (مخصوص رتبه اول فاقد رشته ھمنام در مقطع ارشد)%٢٠ا آزمون ب-٣

   پرداز)انشگاه محل قبولی و نوع پذیرش (رایگان، شھریه د -در صورت پذیرش

  
  ھـ:اطالعات کد رھگیری و ثبت نام

رقمي  ١٦كد  کد رھگیری  

  تاریخ ثبت نام

  ساعت ثبت نام
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 : جداولبخش دوم 
  

  رایب ضھای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و رشته – ١جدول شماره 
  ٩٩کارشناسی ارشد سال 

 گروه پزشكي رشته ھاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشد عموميمنظور از دكتراي *

ف
دی

ر
  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه  مدارك تحصیلی مورد پذیرش  رشته امتحانی  

  آمار زيستي. 1
١٠٢  

كلیــه كــارشــــنــاســــی ھــای علوم پزشــــكی؛ 
؛ كارشـــناســـی آمار؛ ریاضـــی؛  علوم كامپیوتری

 دكترای حرفه و*دكتری عمومی گروه پزشـــكی
  دامپزشكیای 

)؛ ٢)؛ آمارریاضــــی واحتمال(١ریاضــــی عمومی(
ھا،  مایش  مل طرح آز ـــــا ماری (ش ھای آ روشــــ

پارامتری) ( نا مار نه گیری، آ  –) ۴رگرســــیون، نمو
  )٣زبان انگلیسی (

2 .
آموزش بھداشت 

  و ارتقاء سالمت
١٠١  

ـــتاری؛  ـــت عمومی؛ پرس ـــی بھداش ـــناس كارش
مامایی؛ مھندســی بھداشــت محیط؛ مھندســی 
بھداشــت حرفه ای؛ مدیریت خدمات بھداشــتی 
درمانی؛ ھوشــبری؛ مشــاوره؛ مردم شــناســی؛ 
علوم اجتماعی؛ علوم تربیتی؛ روانشــــناســــی؛ 
تکنولوژی اتاق عمل؛ فناوری اطالعات ســــالمت 

ی (مدارک پزشــــکی)؛ مطالعات ارتباطی و فناور
  اطالعات 

ــــــت و ارتقــاء ســــالمــت ( )؛ ٣آموزش بھــداش
)؛ جامعه ٢عمومی ( )؛ بھداشت٥/١روانشناسی(

  )٣زبان انگلیسی ( – )٥/١شناسی (

  کارشناسی رشته ھوشبری  آموزش ھوشبری. 3

)؛ ٣)؛ اصول و روش ھای  بیھوشی (٢فیزیولوژی (
 )؛ داروشناسی ٢ھای ھمراه (بیھوشی و بیماری

)؛ ١مراقبت ھای ویژه ()؛ ٢اختصاصی ھوشبری (
ـــی  – )٢مبانی آموزش پزشــــکی ( زبان انگلیس

)٣(  

  اپیدمیولوژي. 4
١٠٧  

كلیــه كــارشــــنــاســــی ھــای علوم پزشــــكی؛ 
كارشــناســی انگل شــناســی؛ آمار(کلیه گرایش 
ھــا)؛ مھنــدســــی تکنولوژی نرم افزار کــامپیوتر؛ 
دكترای عمومی پزشـــــکی، دنــدانپزشـــــکی، 

  داروسازی و دامپزشكی 

نی  لوژی (مبــا یو م پیــد مقــدمــات آمــار ٥/٢ا )؛ 
)؛ ٥/١)؛ اصـــــطالحــات پزشـــــكی (٢زیســـــتی(

 )٢)؛  بھداشـــت عمومی (٢اپیدمیولوژی بیماریھا (
  )٣زبان انگلیسی ( –

5 .
اتاق تکنولوژی 
  عمل
١٠٨  

كارشناسی در رشته ھای تکنولوژی اتاق عمل؛ 
  پرستاری و ھوشبری

)؛ ٣اصــــول و عملکرد فرد ســــیــار و اســــکراب(
)؛ تکنولوژی جراحی ٢لی و جراحی(بیماریھای داخ

)؛ بیھوشی ١)؛ آناتومی(٣درجراحی ھای مختلف(
  )٣زبان انگلیسی ( – )١واحیاء قلبی ریوی(

6 .
اعضاي مصنوعي 

  و وسايل كمكي
١٠٩  

معاینه  ؛)٢)؛ كینزیولوژی و بیومكانیك (٤ارتزوپروتز (  كارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل كمكی
  )٣زبان انگلیسی ( – )٢؛ ارتوپدی()٢و ارزیابی(

7 .
اقتصاد بھداشت 

١١٠  
  

ته ھای گروه  ناســــی در یكی از رشــــ كارشــــ
مدیریت؛  پزشــــكی؛ اقتصــــاد؛ علوم اقتصــــادی؛

سابداری؛  شتی درمانی؛ ح مدیریت خدمات بھدا
جامعه شـــناســـی؛ علوم اجتماعی؛ مھندســـی 

و  *پزشــــكی؛ دكترای عمومی گروه پزشــــكی
؛ مھندسی صنایع؛ دكترای حرفه ای دامپزشكی

كارشــناســی و كارشــناســی ارشــد (داروســازی 
  خارج از كشور) 

)؛ اقتصــــــاد ٢)؛ اقتصــــــاد كالن(٢اقتصــــــاد خرد(
)؛ سازمان و مدیریت خدمات بھداشتی ٣سالمت(
مانی( یاتی (٢در مار ح یاضــــی و آ بان  – )٣)؛ ر ز

  )٣انگلیسی (

8 .

  ارگونومي
١١١  

مجاز به استفاده 
از ماشین حساب 

طبق جدول 
مدلھای اعالم 

  شده

ــته  ــی رش ــناس ــكی؛ كارش دكتری عمومی پزش
ھای بھداشت حرفه ای؛ كاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛ 
ارتوپدی فنی؛ مھندســــی صــــنایع؛ مھندســــی 
فنــاوری اطالعــات؛ طراحی صــــنعتی؛ مــدیریــت 
صنعتی؛ مھندسی مكانیك؛ مھندسی تكنولوژی 
صنعتی؛ روانشناسی؛  طراحی و نقشه كشی 

مھندســـی پزشـــكی؛ ایمنی صـــنعتی؛ فیزیك؛ 
  پرستاری؛ ھوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل

سانی ٢كلیات ارگونومی( شریح و فیزیولوژی ان )؛ ت
)؛ روانشناسی ٢)؛ ریاضی(٢)؛ فیزیك و مكانیك(٢(

ــت ســــــازمــانی(١عمومی( بــان ز –) ١)؛ مــدیری
  )٣انگلیسی (

  اكولوژي انساني. 9
١١٢  

كارشــــناســــی در یكی از رشــــته ھای اكولوژی 
انسانی، جغرافیا (با گرایش انسانی)، بھداشت 

ھا)، عمومی، زیســـت شـــناســـی (ھمه گرایش
محیط زیست، بھداشت محیط، بھداشت خانواده 
و جمعیــت، بھــداشــــــت حرفــه ای، مــامــایی، 
پرستاری؛ دكتری عمومی (پزشكی، داروسازی 

  شكی و دندانپزشكی)، دكتری حرفه ای دامپز

بانی اكولوژی انســـــانی ( یت و تنظیم ٣م )؛ جمع
)؛ بھداشـــت ٢)؛ مقدمات آمار زیســـتی(٢خانواده(
  )٣زبان انگلیسی ( –) ١عمومی(
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  رایب ضھای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و رشته – ١جدول شماره 
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ف
دی

ر
  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه  مدارك تحصیلی مورد پذیرش  رشته امتحانی  

10 .
انفورماتیك 

  پزشكي
١١٣  

كلیه كارشــــناســــی ھا ی رشــــته ھای علوم 
شھا) ؛  ضی (كلیه گرای شته ھای ریا شكی؛ ر پز
ــی  مھندســی كامپیوتر ؛ علوم كامپیوتر؛ مھندس

؛ مھندســی برق الكترونیك؛ مھندســی پزشــكی
ھی  لوم آزمــایشـــــگــا ع طالعــات؛  فن آوری ا
شكی و دكترای  شكی؛ دكترای عمومی پز دامپز

  عمومی دندانپزشكی

) ؛ ٢اصــول برنامه نویســی و ســاختمان داده ھا (
یاتی ( مار ح یاضــــی و آ عات ٢ر یت اطال مدیر ) ؛ 

)؛ كلیات و ٣)؛ انفورماتیك ســــالمت (٣ســــالمت (
  )٣زبان انگلیسی ( –) ٢( اصطالحات پزشكی

11 .
  

ارزيابي فناوري 
  (HTA) سالمت

١١۴ 

كارشــناســی در كلیه رشــته ھای مصــوب وزارت 
بھداشت ؛ كارشناسی فنی و مھندسی وزارت 
یک؛  ناوری؛ بیوشــــیمی؛ فیز قات و ف علوم تحقی
شیمی؛ زیست شناسی؛ ریاضی؛ آمار؛ دكتری 
سازی یا دكتری حرفه ای  شكی، دارو عمومی پز

  دامپزشكی

) ؛ اقتصـــــاد ٢اصــــول و روشــــھای اپیدمیولوژی (
)؛ نظام ســالمت ٢)؛ روشــھای آماری(٢بھداشــت(

لیســــی زبان انگ –) ۴برنامه ھای جاری آن ( و
)٣(  

  بینائي سنجي. 12
  كارشناسی بینائی سنجی  ١١٥

)؛ ٢)؛ فیزیولوژی اپتیك(٢آنومالی دید دوچشــــمی(
یات اپتومتری( ماری ھای چشــــمی(٢كل )؛ ١)؛ بی

)؛ ٢)؛ اپتومتری كودكان(٢عدســی ھای تماســی(
  )٣زبان انگلیسی ( –) ١عینك طبی (

13 .
بھداشت و ايمني 

  مواد غذايي
١١٦  

دكتری پزشكی عمومی؛ داروسازی؛ دامپزشكی 
و دكترای حرفـه ای علوم آزمـایشــــگــاھی و یـا 
كارشــناســی در یكی ازرشــته ھای علوم تغذیه، 
غذایی (گرایش كنترل كیفی و  نایع  علوم و صــــ
بھداشتی)؛ بھداشت محیط، بھداشت عمومی؛ 
میكروبیولوژی؛ علوم آزمایشـــگاھی؛ مھندســـی 

غذایی) نایع  علوم و ؛ كشـــــاورزی (گرایش صــــ
مھندســـی شـــیمی مھندســـی صـــنایع غذایی؛ 

(گرایش شــــیمی مواد غــذایی)؛ بھــداشــــــت 
سی  شت و بازر شا دامی؛ بھدا موادغذایی با من

نایع آرد و گوشـــــت ؛ مھندســــی تکنولوژی صــــ
   بھداشت مواد غذایی

غذایی ( ناســــی مواد  )؛ اصــــول ٢میكروب شــــ
)؛ ٢)؛ شیمی مواد غذایی(٢نگھداری مواد غذایی(

بان ز –) ٢و ایمنی مواد غذایی (كلیات بھداشــت 
  )٣انگلیسی (

بیولوژی و کنترل . 14
  ناقلین بیماریھا

كارشناسی حشره شناسی پزشكی و مبارزه 
ــاقلین بیمــاریھــا؛  ــاقلین؛ بیولوژی و کنترل ن ــا ن ب
زیست شناسی (كلیه گرایشھا)؛ علوم زیستی؛ 
ـــھا)؛ علوم  ـــاورزی (کلیه گرایش ـــی کش مھندس

شگاھی؛ علوم  شکی؛ آزمای شگاھی دامپز آزمای
شت عمومی؛  شت محیط ؛ بھدا سی بھدا مھند

  بھداشت حرفه ای؛ گیاه پزشكی

شکی( سی پز شنا شره  سی ٤ح شنا ست  )؛ زی
)؛ پاتوبیولوژی (انگل شــــناســــی، قارچ ٢عمومی(

ــاســــی، ویروس  ــاکتری شــــن ــاســــی، ب شــــن
)؛ ســــم شــــناســــی و مبارزه با ١شــــناســــی)(

ــان( ــای ــدپ ــداشــــــت(٢بن ــات بھ زبــان  – )١)؛ کلی
  )٣ی (انگلیس

15 .
پدافند غیرعامل 
  در نظام سالمت

١٩۵  

ــت  ــته ھای علوم تغذیه؛ زیس ــی رش ــناس كارش
شــناســی (كلیه گرایشــھا)؛ زیســت شــناســی 
ــا)؛ علوم  ــه گرایشــــھ ســــلولی مولكولی (كلی
آزمایشـــگاھی؛ بھداشـــت عمومی؛ مھندســـی 
شت محیط؛  سی بھدا شت حرفه ای؛ مھند بھدا
حشـــره شـــناســـی پزشـــكی و مبارزه با ناقلین 

)؛ مھندســــی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریھا(
مدیریت خدمات  محیط زیســــت؛  -منابع طبیعی

ـــالمت؛  ـــتی درمانی؛ فناوری اطالعات س بھداش
تكنولوژی پزشـــــكی ھســـــتــه ای؛ تكنولوژی 
پرتودرمانی؛ تكنولوژی پرتوشــناســی؛ پرســتاری؛ 
روانشناسی بالینی؛ فوریتھای پزشكی؛ علوم و 

ا)؛ مھندســــی صــــنایع غذایی (كلیه گرایشــــھ
ـــی منابع  ـــھا)؛ مھندس ـــاورزی (كلیه گرایش كش
طبیعی (كلیه گرایشھا)؛ شیمی (كلیه گرایشھا؛ 
شــــیمی (كلیــه گرایشــــھــا)؛ علوم نظــامی و 
انتظامی (كلیه گرایشــــھا)؛ كاردرمانی؛ مدیریت 

  (كلیه گرایشھا)؛ دکتری عمومی پزشکی

سی عمومی( شنا ست  سی(٢زی شنا )؛ ١)؛ پرتو
ــ١بیوشــــیمی( انی بھــداشــــــت )؛ اصــــول و مب

)؛ مدیریت ١)؛ روانشـــناســـی عمومی(٢عمومی(
  )٣زبان انگلیسی ( –) ١سالمت(
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  رایب ضھای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و رشته – ١جدول شماره 
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ف
دی

ر
  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه  مدارك تحصیلی مورد پذیرش  رشته امتحانی  

16 .
تاريخ علوم 

  پزشكي
١١٧  

ھای مقطع  ته  یه رشــــ ناســــی در كل كارشــــ
  كارشناسی 

)؛ اطالعات ٣)؛ تاریخ علم و تمدن(٣تاریخ پزشكی(
ـــكی( زبان انگلیســـی  –) ٢)؛ زبان عربی(٢پزش

)٣(  

17 .
تكنولوژي گردش 

  خون
١١٩  

شبری و  ستاری؛ ھو شته ھای پر سی ر شنا كار
   تکنولوژی اتاق عمل

ماری ھای داخلی و جراحی( تاری و بی )؛ ۴پرســــ
شیمی( شكی(١بیو )؛ ١)؛ فیزیولوژی(١)؛ فیزیك پز

  )٣زبان انگلیسی ( –) ١فارماكولوژی(

18 .
رفاه سالمت و 

  اجتماعي
١٢٦  

  كارشناسی كلیه رشته ھا

 )؛ آمار و روش٣نظریه ھای جامعه شــــناســــی (
سازمان و مدیریت، ٣تحقیق( صی ( ص )؛ دروس تخ

اقتصــــــاد خرد و كالن؛ تــامین و رفــاه اجتمــاعی، 
زبان انگلیســی  – )٤روانشــناســی اجتماعی) (

)٣(  

19 .
ژورنالیسم 

  پزشکی
١٢٧  

دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر در 
کلیه رشته ھای علوم پزشکی؛ زبان عمومی (با 

آموزش گرایشھای ادبیات زبان عمومی، 
انگلیسی و مترجمی زبان عمومی)؛ علوم 
ارتباطات با گرایش روزنامه نگاری و مطالعات 

  ارتباطی

)؛ دانش پایه ٢اصــــول اپیدمیولوژی و آمار حیاتی(
)؛ نگارش و مقاله نویســــی به زبان ھای ٢رایانه(

زبان انگلیســــی  –) ۴فارســــی و انگلیســــی (
  )٣پیشرفته (

  سالمت سالمندي. 20
١٢٨  

ناســــی  مایی؛ آموزش كارشــــ ما تاری؛  پرســــ
ــت  بھــداشــــــت؛ بھــداشــــــت عمومی؛ مــدیری
ھداشــــتی و  مات ب خد یت  مدیر توانبخشــــی؛ 
درمانی؛ روانشــــناســــی بالینی؛ علوم تغذیه؛ 
مددكاری اجتماعی؛ شـــنوایی ســـنجی؛ بینایی 

  سنجی؛ فیزیوتراپی؛ گفتاردرمانی وكاردرمانی

)؛ روانشناسی وبھداشت ٣فیزیولوژی سالمندی(
)؛ روش ١شـــناســـی پزشـــكی( )؛ جامعه١روانی(

ــــــت ٢تحقیق و آمــارحیــاتی( )؛ كلیــات بھــداش
ـــی زبان ا –) ١)؛ مبانی تغذیه(٢عمومی( نگلیس

)٣(  

  سالمت و ترافیک. 21

کارشــناســی کلیه رشــته ھای علوم پزشــکی، 
علوم انتظامی، روانشناسی، مھندسی عمران، 
مھندســی مکانیک، فناوری اطالعات و ارتباطات، 

مھندســـی محیط مھندســـی پزشـــکی، علوم و 
ــی ایمنی، آمار، جامعه  ــت، فیزیک، مھندس زیس

  شناسی

ھا( ایمنی ترافیکی ـــــدومیت یدمیولوژی مص )؛ ۴و اپ
ــــی ٢روشــــھــای آمــارکــاربردی( ــاس )؛ روانشــــن

ــداشــــــت عمومی (١عمومی( ــا –) ١)؛ بھ ن زب
  )٣انگلیسی (

 شنوائي شناسي. 22
  كارشناسی شنوایی شناسی  ١٢٩

)؛ شنوایی ٢آناتومی و فیزیولوژی شنوایی وتعادل(
)؛ شــنوایی شــناســی ۴شــناســی تشــخیصــی(

  )٣زبان انگلیسی ( –) ٢توانبخشی(

  علوم تشريحي. 23
١٣٠  

كارشــناســی علوم تشــریحی؛ بافت شــناســی؛ 
زیســت شــناســی (كلیه گرایشــھا)؛ فیزیوتراپی؛ 
اعضــــای مصــــنوعی و وســــایل کمکی؛ ارتوپدی 

گفتــاردرمــانی؛ تکنولوژی فنی؛ كــاردرمــانی؛ 
پرتودرمانی؛ تکنولوژی پرتوشــناســی؛ رادیولوژی؛ 

؛ بینایی مامایی؛ پرســتاری؛ شــنوایی شــناســی
شبری؛ تکنولوژی اتاق عملسنجی  ؛ علوم ؛ ھو

ــت عمومی؛  ــگاھی، علوم تغذیه؛ بھداش آزمایش
فوریتھای پزشکی؛ مھندسی پزشکی؛ باستان 
شــناســی، تربیت بدنی و علوم ورزشــی (کلیه 

  ایشھا)گر

شریح عمومی( سی (٤ت شنا ست ٣)؛ بافت  )؛ زی
زبان  – )٣)؛ جنین شناسی (٢شناسی سلولی(

  )٣انگلیسی (

24 .

علوم و صنايع 
غذائي (گرايش 
كنترل كیفي و 

  بھداشتي )
١٣١  

كارشــناســی علوم و صــنایع غذایی(گرایشــھای 
كشــاورزی (گرایش علوم و  مھندســیمختلف) ؛ 

ـــنایع  صـــنایع غذائی) ؛ مھندســـی شـــیمی (ص
غذائی)؛ داروســازی؛ علوم تغذیه؛ تغذیه (صــنایع 
غذائی)؛ بھداشــت مواد غذایی با منشــا دامی؛ 
صـــنایع غذایی (گرایش ھای فنی  مھندســـی و 
ھای لبنی؛  یه)؛ تكنولوژی شــــیر و فراورده  غذ ت
ــایع  ــدســــی تكنولوژی آرد؛ تكنولوژی صــــن مھن

ندسی روغن خوراكی؛ گوشت و فراورده ھای مھ
  دامپزشكی ؛گوشتی؛ دكترای داروسازی

)؛ شـــــیمی مواد ٢میكروبیولوژی مواد غــذائی(
ــذائی( ــذائی (٢غ ) ؛ كنترل ٣)؛ تكنولوژی مواد غ

  )٣زبان انگلیسی ( – )٣كیفی مواد غذایی(

  فیزيولوژي. 25
١٣٥  

كارشناسی فیزیولوژی؛ زیست شناسی (كلیه 
پرستاری؛ فیزیوتراپی؛  جانورشناسی؛گرایشھا)؛ 

)؛ زیســت شــناســی ١)؛ بیوشــیمی(٣فیزیولوژی(
  )٣زبان انگلیسی ( – )٢جانوری(
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٣٥ 
 

  رایب ضھای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و رشته – ١جدول شماره 
  ٩٩کارشناسی ارشد سال 

 گروه پزشكي رشته ھاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشد عموميمنظور از دكتراي *

ف
دی

ر
  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه  مدارك تحصیلی مورد پذیرش  رشته امتحانی  

گاھی؛ علوم دارویی؛  مایشــــ مایی؛ علوم آز ما
فارماكولوژی؛ بیوشــیمی؛ علوم تشــریحی؛ گفتار 

ســنجی؛ شــنوایی شــناســی؛ درمانی؛ بینایی
بھــداشـــــت عمومی؛ بھــداشـــــت حرفــه ای و 

  ھوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل

26 .

فناوري 
تصويربرداري 

  پزشكي
١٩٣  

مجاز به استفاده 
از ماشین حساب 

طبق جدول 
  یمدلھای اعالم

كارشناسی رشته ھای فیزیك (كلیه گرایشھا)؛ 
تكنولوژی پرتوشــــناســــی؛ تكنولوژی پزشــــكی 
ھســــته ای؛ تكنولوژی پرتودرمانی؛ مھندســــی 
پزشكی (گرایش بیوالكتریك)؛ مھندسی ھسته 

  ای

)؛ فیزیك ٢)؛ ریاضــــی عمومی(٢فیزیك عمومی (
ته ناســــی ٢ای و اتمی(ھســــ )؛ فیزیك پرتوشــــ

)؛ تكنیكھای تصــویربرداری پزشــكی ٢تشــخیصــی(
زبان انگلیسی  – )١)؛ آناتومی(١)؛ فیزیولوژی(١(
)٣(  

27 .
فناوري اطالعات 

  سالمت
١٣٨  

كلیــه كــارشــــنــاســــی ھــای علوم پزشــــكی؛ 
كامپیوتر؛  ھای علوم  ته  ناســــی رشــــ كارشــــ

  مھندسی كامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار)

)؛ مدیریت اطالعات ٣فناوری اطالعات ســــالمت(
)؛ بیماری شـــناســـی و اصـــطالحات ٣ســـالمت (

شكی( ستم ھای طبقه بندی اطالعات ٢پز سی )؛ 
زبان  – )٢)؛ كامپیوتر و ساختمان داده (٢سالمت(

  )٣انگلیسی (

  كاردرماني. 28
  كارشناسی كاردرمانی  ١٣٩

اجتماعی  –در اختالالت ذھنی، روانی كاردرمانی 
 )؛٢)؛ روان شناسی و روانپزشكی(۴و جسمانی(

ــت ( ــالی ــالیز فع ــاتومی و ٢آکو پیشــــن و آن )؛ آن
یك( كان یت ٢بیوم عال فه ای و ف )؛ توانبخشــــی حر

  )٣(زبان انگلیسی  –) ٢ھای روزمره زندگی(

29 .
كتابداري و اطالع 
  رساني پزشكي

١٤٠  
  كارشناسی كلیه رشته ھا

) ؛ ٣مبانی کتابداری و اطالع رســـانی پزشـــکی (
ماندھی دانش( )؛ ٢)؛ فن آوری اطالعات(٢ســـــاز

 )١شناسی (اصطالح)؛ ٢(منابع اطالعاتی مدیریت
  )٣زبان انگلیسی ( –

  گفتار درماني. 30
  كارشناسی گفتار درمانی  ١٤١

ید )؛ ١اختالل بلع( )؛٢(اختالالت صــــوت و تشـــــد
اختالالت  )؛٢(اختالالت واج شناختی و آواشناختی

)؛ ٣اختالل زبان در دوران رشـــــد( )؛٢روانی گفتار(
  )٣یسی (زبان انگل –) ٢اختالل اکتسابی زبان(

31 .
مديريت خدمات 

  بھداشتي درماني
١٤٢  

ھای علوم پزشــــكی و  ناســــی  كارشــــ یه  كل
كارشناسی مدیریت با گرایشھای مختلف؛ اداره 

ــت؛ ــا؛ مــدیری ــانھ علوم  حقوق؛ امور بیمــارســــت
  علوم اقتصادی حسابداری؛ اجتماعی؛

)؛ اصـــول و مبانی ســـازمان و ٢كلیات بھداشـــت (
)؛ سازمان و مدیریت بھداشت و درمان ٣مدیریت (

زبان  – )٢)؛ مدیریت مالی و اقتصاد بھداشت (٣(
  )٣انگلیسی (

32 .
مددكاري 
  اجتماعي

١٤٨  

كلیه گرایش كارشـــناســـی مددكاری اجتماعی؛ 
(گرایش ؛ علوم اجتماعی خدمات اجتماعیھای 

ــاعی؛  ــاه اجتم ــاون ورف ــاعی؛ تع ــات اجتم خــدم
   -پژوھشگری)

  -دارای مصاحبه بعد از صدور کارنامه علمی 
قبولی نھایی داوطلبان شــرکت کننده بر اســاس 

  نتایج آزمون کتبی و مصاحبه اعالم خواھد شد.

)؛ ١روان شناسی (عمومی، مرضی، شخصیت) (
سی ( شنا )؛ مبانی ٢مبانی و نظریه ھای جامعه 

)؛ مــددكــاری اجتمــاعی (مبــانی ١توانبخشــــی (
)؛ روش ٣مددكاری فردی، گروھی و جامعه ای) (

 )٣زبان انگلیسی ( – )١تحقیق (

33 .
مديريت 

  توانبخشي
١٤٩  

وســـایل و كارشـــناســـی اندام ھای مصـــنوعی 
كمكی ؛ فیزیوتراپی؛ كــاردرمــانی؛ شـــــنوایی 

ــــی؛ ــــناس ــــنجی؛ گفتار درمانی ش ؛ بینایی س
شــــناســــی ؛ علوم  مددكاری اجتماعی؛ جامعه

مات  خد یت  مدیر ناســــی؛  ماعی؛ روانشــــ اجت
بھداشـــتی و درمانی؛ مدیریت امداد در ســـوانح؛ 
كودكان استثنایی؛ بھداشت عمومی؛ پرستاری؛ 
علوم تربیتی؛ امــداد و نجــات ؛ دكترای عمومی 

  پزشكی

یت (٥اصــــول توانبخشــــی ( مدیر بان  – )٣)؛  ز
  )٣انگلیسی (
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٣٦ 
 

  رایب ضھای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و رشته – ١جدول شماره 
  ٩٩کارشناسی ارشد سال 

 گروه پزشكي رشته ھاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشد عموميمنظور از دكتراي *

ف
دی

ر
  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه  مدارك تحصیلی مورد پذیرش  رشته امتحانی  

34 .

مھندسي 
پزشكي 

  (بیوالكتريك)
١٥٠  

مجاز به استفاده 
از ماشین حساب 

طبق جدول 
  یمدلھای اعالم

كارشــــناســــی فنی و مھندســــی؛ علوم پایه ؛ 
ی حرفه اگروھھای پزشــكی و پیراپزشــكی؛ دكتر

ــدانپزشــــكی؛ داروســــــازی؛  ای پزشــــكی؛ دن
  مھندسی مدیریت اجرایی

یات مھندســــی ( )؛ فیزیک پزشــــکی و ٦ریاضــــ
)؛ ســیگنالھا و ســیســتم ٦مھندســی پزشــكی (

)؛ مدارھای ٦کنترل ســیســتمھای خطی ()؛ ٦ھا(
)؛  فیزیولوژی و آنــاتومی ٦الکتریکی و الکترونیــک(

  )٣زبان انگلیسی ( – )٢(

35 .

مھندسي 
  پزشكي

  (زيست مواد)
١٥١  

مجاز به استفاده 
از ماشین حساب 

طبق جدول 
 یمدلھای اعالم

كارشناسی فنی و مھندسی؛ علوم پایه؛ 
حرفه ی اگروھھای پزشكی و پیراپزشكی؛ دكتر

 ای پزشكی؛ دندانپزشكی؛ داروسازی

)؛ اصول زیست ٤)؛ علم مواد(٤ریاضیات عمومی(
)؛ شیمی ٢)؛ آناتومی و فیزیولوژی(٦مواد(

 )٣انگلیسی ( زبان – )٢)؛ بیوشیمی(٢آلی(

36 .

مھندسي 
  ايبھداشت حرفه

١٥٢ 
مجاز به استفاده 
از ماشین حساب 

طبق جدول 
  یمدلھای اعالم

ـــت حرفه  ـــی بھداش ـــناس ـــت ایكارش ؛ بھداش
ــــنایع,  محیط؛ ــــی (ص ــــنعتی؛ مھندس ایمنی ص

  مكانیك و شیمی)؛ فیزیك؛ شیمی
 )؛٢ریاضــــی()؛٢)؛ فیزیك (٥بھداشــــت حرفه ای (

  )٣زبان انگلیسی ( – )١)؛ ارگونومی(٢شیمی(

37 .
 مديريت سالمت،
ايمني و محیط 

  )HSEزيست (
١۵٣  

كارشــناســی رشــته ھای مھندســی بھداشــت 
مھندسی بھداشت محیط؛ مھندسی  حرفه ای؛

  تكنولوژی ایمنی؛ مھندسی صنایع 

)؛ اصول ٣)؛ بھداشت محیط(٣بھداشت حرفه ای (
)؛ كلیــات ٢)؛ اصــــول ومبــانی مــدیریــت(٢ایمنی(

 – )١)؛ آمار و اپیدمیولوژی(١بھداشـــــت عمومی(
  )٣زبان انگلیسی (

38 .
میكروب شناسي 

  موادغذايي
١٥٤  

ناســــی؛ علوم  ناســــی میكروب شــــ كارشــــ
شكی؛  شگاھی دامپز شگاھی؛ علوم آزمای آزمای

ــنایع غذایی؛  بیوشــیمی؛ علوم تغذیه؛ علوم وص
ــی(گرایش ھای میكروبیولوژی؛ ــناس ــت ش  زیس

بیوشیمی؛ ژنتیك)؛ بھداشت و بازرسی گوشت؛ 
ــــــت مواد غــذایی؛ دكترای عمومی  بھــداش

  داروسازی؛ دامپزشكی پزشكی؛

ــاســــی( ــاكتری شــــن ــه عمومی(٣ب ــذی )؛ ١)؛ تغ
)؛ قارچ ١)؛ انگل شــناســی(١(بیوشــیمی عمومی

زبان  – )١)؛ ویروس شــــناســــی(١شــــناســــی(
  )٣انگلیسی (

39 .
نانوتكنولوژي 

  پزشكي
١۵۵  

ھای علوم پزشــــكی و  ناســــی  كارشــــ یه  كل
كارشناسی مھندسی پلیمر؛ مھندسی شیمی 
ــه  ــدســــی مواد (كلی ــا)؛ مھن ــه گرایشــــھ (كلی
گرایشــــھا)؛ مھندســــی برق؛ بیوالكتریك؛ فیزیك 

(محض و كاربردی)؛  (محض و كاربردی) ؛ شیمی
ــــی (كلیه  ــــناس ــــت ش ــــیمی دارویی؛ زیس ش

ــــھا) ــــیمیایی؛  ؛گرایش ــــنایع ش ــــی ص مھندس
مھندســی صــنایع غذایی؛ مھندســی پزشــكی؛ 

مھندســی كشــاورزی؛ داروســازی؛ فیزیك حالت 
دكتری عمومی  جــامــد؛ مھنــدســــی مکــانیــک؛

پزشــكی ؛ داروســازی و دندانپزشــكی و  دكتری 
یوســـته حرفه ای علوم آزمایشـــگاھی؛ دكتری پ

  زیست فناوری(بیوتكنولوژی)

)؛ زیســت شــناســی ٢)؛ شــیمی (٢بیوشــیمی(
)؛ بیوفیزیك ١)؛ فیزیولوژی (٢ســــلولی مولكولی (

ــانوتكنولوژی(٢( ــه ای بر ن ــان  – )٣) ؛ مقــدم زب
  )٣انگلیسی (
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٣٧ 
 

  
  
  
  
  

كه از نظر قابل توجه داوطلبان : در رشـــته ھای ذیل كه به صـــورت مجموعه ارائه شـــده داوطلبان در صـــورتی 
توانند در کل آزمون رشته ھای ھر مجموعه شركت نمایند. برای مدارك مورد پذیرش منعی نداشته باشند می

ھر مجموعه یك دفترچه سوال متشكل از مواد درسی اعالم شده با ضرایب مورد نظر ھر رشته در نظر گرفته 
  شود.می

  
  وس امتحانی و ضرایب پذیرش، درھای امتحانی، مدارک مورد رشته – ١جدول شماره ادامه 

  ٩٩کارشناسی ارشد سال 
 گروه پزشكي رشته ھاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشد عموميمنظور از دكتراي *

  مجموعه آموزش پزشکی 

ف
دی

ر
  

  مدارك مورد پذیرش  رشته امتحانی 

دروس امتحانی و ضرایب 
  مربوطه

ی
شک

 پز
ش

وز
آم

ی 
بان

م
  

ی
ش
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ش
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س
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  آموزش پزشکی. 40
١٠٤  

اعضای ھیئت علمی گروه ھای علوم پزشكی دانشگاه ھا و 
دانشكده ھای علوم پزشكی سراسر كشور؛ اعضای ھیئت 
علمی گروه ھای علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسالمی (باپرداخت 

كارشناسی ارشد رشته ھای علوم شھریه)؛ دارندگان مدرك 
پزشكی؛ دارندگان مدرك دكترای عمومی پزشكی، داروسازی و 
دندانپزشكی؛ دكترای تخصصی بالینی و فوق تخصصی بالینی؛ 

ھای علوم پزشكی؛ رشته ھای علوم كارشناسی تمامی رشته
كنولوژی ت -دیریت و برنامه ریزی آموزشی؛ علوم تربیتی م -تربیتی 

  آموزشی

۶  ٣  ٠  ٠  ٢  ٢  

41 .
یادگیری 

الکترونیکی در 
  علوم پزشکی

١٠٥  

دكترای عمومی پزشكی، دكترای عمومی داروسازی، دكترای 
عمومی دندانپزشكی؛ كارشناسی یا كارشناسی ارشد كلیه 

ریزی ھای علوم پزشكی؛ كارشناسی مدیریت و برنامهرشته
ریزی مدیریت آموزشی آموزشی؛ كارشناسی ارشد رشته برنامه

زیست؛ كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی؛ و محیط 
ریزی آموزشی؛ كارشناسی ارشد كارشناسی ارشد رشته برنامه

  رشته تحقیقات آموزشی

۶  ٣  ٢  ٠  ٢  ١  

42 .
تكنولوژي آموزشي 

  در علوم پزشكي
١٠٦  
  

ارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در کلیه رشته ھای ک -
پزشکی ، علوم پزشکی و دکتری عمومی در رشته ھای 

دندانپزشکی و داروسازی که در زمان شرکت در آزمون شاغل در 
مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاھھا 
، مراکز آموزش مھارتھای پزشکی بالینی ، مراکز آموزش مجازی 
و یا سامانه ھای آموزشی (غیردرمانی) بیمارستانی مشغول به 

ن و تداوم کار آنھا در این مرکز می کار بوده و مراتب شاغل بود
  بایست مورد تأیید معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.

ارشناسی در رشته ھای تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی ک -
آموزشی، برنامه ریزی درسی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 
عالوه بر شاغل بودن در مراکز و دفاتر فوق الذکر بایستی حداقل 

و مراتب  و دفاتر داشته باشند ل سابقه کار در این مراکزسا ٢
سابقه کار و شاغل بودن آنھا باید به تأیید معاونت آموزشی 

  دانشگاه مربوطه برسد.
شکی، ک - شته ھای آموزش پز سته در ر شد ناپیو سی ار شنا ار

یادگیری الکترونیکی در علوم  مه ریزی  ھداشـــــت ، برنا آموزش ب
ســــالمت، انفورماتیک پزشــــکی، پزشــــکی، فناوری اطالعات 

مھندســــی پزشــــکی، آموزش جامعه نگر در نظام ســــالمت و 
ـــاغل بودن و  ـــانه (جھت این گروه از داوطلبان ش ـــالمت و رس س

  داشتن سابقه کار الزامی نمی باشد)

۵  ٣  ١  ٥  ٢  ٢  
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٣٨ 
 

  
  س امتحانی و ضرایب ھای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، درورشته – ١جدول شماره ادامه 

  ٩٩کارشناسی ارشد سال 
  مجموعه بھداشت محیط 

  طبق جدول مدلھای اعالم شده مجاز به استفاده از ماشین حساب

ف
دی

ر
  

  مدارك مورد پذیرش  رشته امتحانی 

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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43 .
م س -بھداشت محیط 

  شناسي محیط
١٤٦  

كارشــناســی مھندســی بھداشــت محیط؛ مھندسـی 
بھداشــت حرفه ای؛ مھندســی محیط زیســت؛ (كلیه 
گرایشــــھا)؛ علوم محیط زیســــت (كلیه گرایشــــھا)؛ 

(گرایشــھای عمومی؛ پزشــكی و حشــره شــناســی 
دفع آفات؛ شــیمی محض ؛  –كشــاورزی)؛ كشــاورزی 

شـــیمی كاربردی؛ زیســـت شـــناســـی گرایشـــھای 
عمومی و ســــلولی مولكولی؛ علوم آزمایشــــگاھی؛ 

  گیاه پزشكی؛ سم شناسی

٣  ٢  ١  ١  ١  ٢  

44 .
مھندسی بھداشت 

ديريت م  -محیط 
  پسماند

١٤٥  

كارشــناســی مھندســی بھداشــت محیط؛ مھندسـی 
زیســـت؛ مھندســـی عمران (كلیه گرایشـــھا)؛ محیط 

ــــی  مھندســــی مكانیك (كلیه گرایشــــھا)؛ مھندس
  شیمی (كلیه گرایشھا)

٣  ٢  ١  ١  ١  ٢  

45 .
مھندسي بھداشت 

  محیط
١٤٤  

كارشــناســی بھداشــت محیط؛ مھندســی بھداشــت 
مھندسی بھداشت  محیط؛ مھندسی محیط زیست؛

حرفه ای؛ مھندسی بھداشت حرفه ای و ایمنی کار؛ 
مدیریت خدمات بھداشـــتی درمانی؛ شـــیمی محض؛ 

  شیمی کاربردی؛ زیست شناسی؛ زیست فناوری

٣  ١  ١  ٢  ١  ٢  

46 .

مھندسی بھداشت 
ي بھره بردار  -محیط 

و نگھداري از 
تاسیسات بھداشتي 

  شھري
١٤٧  

مھندسـی كارشــناســی مھندســی بھداشــت محیط؛ 
محیط زیســت؛ مھندســی آب و فاضــالب؛ مھندســی 
آب؛ مھندســــی برق (كلیه گرایشــــھا)؛ مھندســــی 
مكانیك (كلیه گرایشھا)؛ شیمی؛ مھندسی  شیمی 

  (كلیه گرایشھا)؛ مھندسی عمران (كلیه گرایشھا)

٣  ١  ١  ٢  ١  ٢  
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٣٩ 
 

  وس امتحانی و ضرایب پذیرش، درھای امتحانی، مدارک مورد رشته – ١جدول شماره ادامه 
  ٩٩کارشناسی ارشد سال 

  مجموعه پرستاری

ف
دی

ر
  

  مدارك مورد پذیرش  رشته امتحانی 

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

ی 
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دا
ج -
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ش
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ی  

س
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 ان
ان

زب
  

  روان پرستاري  ٤٧
 ١٦٩ 

  ٣  ٤ ٢ ٢ ٢  ٢ كارشناسی پرستاری

راحي ج –پرستاري داخلي  ٤٨
١٧٠ 

  ٣  ٢ ٢ ٢ ٢ ٤ كارشناسی پرستاری

  پرستاري سالمت جامعه  ٤٩
١٧١ 

  ٣  ٢ ٤ ٢ ٢ ٢ كارشناسی پرستاری

پرستاری مراقبت ھای   ٥٠
  ٣  ٢  ٢  ١  ٤  ٣  كارشناسی پرستاری  ویژه كودكان

  پرستاري كودكان  ٥١
١٧٢ 

  ٣  ٢ ٢ ٢ ٤ ٢ كارشناسی پرستاری

  نظاميپرستاري   ٥٢
  ٣  ٣ ٢ ٢ ٢ ٣  كارشناسی پرستاری ١٧٣

پرستاري مراقبت ھاي ويژه   ٥٣
 ١٧٤نوزادان 

كارشناسی پرستاری؛ ھوشبری؛ تکنولوژی اتاق 
عمل (ارائه دو ســال ســابقه کار بالینی با مدرک 

  کارشناسی الزامی می باشد)
٣  ١ ٢ ٣ ٣ ٣  

  پرستاري توانبخشي  ٥٤
  ٣  ٣ ٢ ٢ ٢ ٣  كارشناسی پرستاری ١٧٥ 

  پرستاري اورژانس  ٥٥
 ١٧٦ 

  كارشناسی پرستاری؛ فوریت ھای پزشكی
با مدرک  بالینی  کار  ئه دو ســـــال ســـــابقه  (ارا

  کارشناسی الزامی می باشد)
٣  ٢ ٢ ٢ ٢ ٤  

پرستاري مراقبت ھاي ويژه    ٥٦
١٧٧ 

كارشناسی پرستاری؛ ھوشبری؛ تکنولوژی اتاق 
عمل(ارائه دو ســـال ســـابقه کار بالینی با مدرک 

  کارشناسی الزامی می باشد)
٣  ٢ ٢ ٢ ٢ ٤  

  پرستاري سالمندي  ٥٧
  ٣  ٣ ٣ ١ ١ ٤  كارشناسی پرستاری ١٧٩

  مدیریت پرستاری  ٥٨
١٧٨  

(ارائه دو سال سابقه کار  كارشناسی پرستاری
  ٣  ٢ ٤ ٢ ٢ ٢  بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)
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٤٠ 
 

  ، دروس امتحانی و ضرایب امتحانی، مدارک مورد پذیرشھای رشته – ١جدول شماره ادامه 
  ٩٩کارشناسی ارشد سال 
  مجموعه روانشناسی

ف
دی

ر
  

رشته 
  مدارك مورد پذیرش  امتحانی

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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٥٩  
روانشناسي 

  بالیني
١٢٢  

كارشناسی كلیه رشته ھای 
  ٣  ۵/١  ٠  ٢  ۵/١  ٢  ٣  روانشناسی؛ مشاوره و راھنمایی

  بھداشت روان  ٦٠
١٢٣  

كارشناسی روانشناسی (كلیه 
  ٣  ۵/١  ٢  ٢ ۵/١ ١ ٢  گرایشھا)

٦١ 
روانشناسي 

  سالمت
١٢٤  

كارشناسی روانشناسی (كلیه 
  ٣  ۵/١  ١  ۵/١ ۵/١ ۵/١ ٣  گرایشھا)

۶٢ 
روانشناسي 

بالیني كودك و 
  نوجوان

١٢٥  

کــارشــــــنــاســــــی در رشــــــتــه 
روانشــــناســــی( با گرایش ھای: 
عمومی، رشـــــد، شــــخصــــیت)؛ 
روانشناسی بالینی؛ روانشناسی 

  کودکان استثنایی 

٢  ٢  ٣  ۵/٠  ١  ۵/٣  ١  

 
 

 
  س امتحانی و ضرایب ھای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، درورشته – ١جدول شماره ادامه 

  ٩٩کارشناسی ارشد سال 
  گروه پزشكي رشته ھاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشد عموميمنظور از دكتراي *

  )١مجموعه علوم آزمایشگاھی (

ف
دی

ر
  

  مدارك مورد پذیرش رشته امتحانی 

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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٦٣  
بیوشیمي 

  بالیني
١٥٧  

كارشناسی بیوشیمی؛ ویروس شناسی؛ ایمنی شناسی پزشكی؛ 
ــــت  ــــازی؛ زیس ــــگاھی؛ علوم تغذیه؛ داروس ــــیمی؛ علوم آزمایش ش
شناسی (كلیه گرایشھا) ؛ علوم داروئی؛ علوم و صنایع غذائی؛ علوم 
آزمایشــگاھی دامپزشــكی؛ بھداشــت و بازرســی گوشــت؛ بھداشــت 

  موادغذایی

۶  ٣  ٠  ٢  ٠  ٢  

٦٤  
آوري زيست فن 

  پزشكي
١٥٨  

كلیه كارشناسی ھای علوم پزشكی؛ كارشناسی زیست شناسی 
 مھندســی زیســت فناوری كشــاورزی؛ (كلیه گرایشــھا)؛ بیوتكنولوژی؛

ــگاھی؛ ــكی؛ علوم آزمایش ــگاھی دامپزش علوم تجربی؛  علوم آزمایش
كارشــناســی و دكتری عمومی پزشــكی؛ داروســازی و دامپزشــكی؛ 

  از كشور) كارشناسی ارشد (داروسازی خارج

٣  ١  ٠  ٠  ٤  ١  

  ژنتیك انساني  ٦٥
١٥٩  

شھا)؛ بیوتكنولوژی؛ سی(كلیه گرای شنا ست  سی زی شنا ویروس  كار
شـــناســـی؛ انگل شـــناســـی پزشـــكی؛ ژنتیك؛ بیوشـــیمی؛ ایمنی 
شـــناســـی؛ میكروبشـــناســـی؛ تغذیه؛ علوم آزمایشـــگاھی؛ مامایی؛ 

ی علوم آزمایشگاھی ا؛ دكترای حرفه *دكترای عمومی گروه پزشكی
  دكترای حرفه ای دامپزشكیو 

٣  ٠  ٠  ٥  ٢  ١  
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٤١ 
 

  امتحانی و ضرایب  ھای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروسرشته – ١جدول شماره ادامه 
  ٩٩کارشناسی ارشد سال 

  )٢مجموعه علوم آزمایشگاھی (

ف
دی

ر
  

  مدارك مورد پذیرش  رشته امتحانی 

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

ی
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٦٦  
 ايمني شناسي

  پزشکی
١٦١  

ــناســی پزشــكی؛  كارشــناســی ایمنی شــناســی؛ انگل ش
باكتری شناسی؛ بیوشیمی؛ بیوتكنولوژی؛ زیست شناسی 

؛ میكروبیولوژی؛ ملكولیو  گرایش جــانوری؛ ســــلولیبــا (
میكروبیولوژی؛ علوم آزمــایشــــگــاھی؛ ویــا ژنتیــك)؛ عمومی 

  فیزیولوژی ؛ویروس شناسی

٣  ١  ٠  ٢  ١  ٦  

٦٧  
خون شناسي 

آزمايشگاھي و بانك 
  خون (ھماتولوژي)

١٦٢  

كارشــناســی علوم آزمایشــگاھی؛ ایمنی شــناســی؛ زیســت 
ـــی؛ میكروب  ـــناس ـــھا)؛ ویروس ش ـــی (كلیه گرایش ـــناس ش

ژنتیك؛ زیســـت پزشـــكی  ؛شـــناســـی پزشـــكی؛ بیوشـــیمی
)Biomedical Science(  

٣  ٠  ٤  ١  ١  ٢  

  
  
  

  امتحانی و ضرایب  ھای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دروسرشته – ١جدول شماره ادامه 
  ٩٩کارشناسی ارشد سال 

  گروه پزشكي رشته ھاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشد عموميمنظور از دكتراي *

  )٣مجموعه علوم آزمایشگاھی (

ف
دی

ر
  

  مدارك مورد پذیرش  رشته امتحانی 

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

ی
س
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ی 
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ی
س
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چ 
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ی  
س

شنا
س 

رو
وی

  

ی
س
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ای

  

ی
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ت
س
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ی 

س
شنا

ی
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ی
لول

س
  

ی
س

گلی
 ان

ان
زب

  

٦٨  
قارچ شناسي 

  پزشكي
١٦٤  

علوم آزمایشــگاھی پزشــكی؛ زیســت شــناســی (گرایشــھای 
میكروب شــــناســــی، ســــلولی مولكولی، جانوری و گیاھی)؛ 

  میكروبیولوژی 
١  ۴  ٣  ١  ١  ٢  ٠  

٦٩  
میكروب شناسي 

  پزشكي
١٦٥  

شناسی؛ بیوشیمی؛ زیست شناسی  كارشناسی  میكروب
ـــی؛  ـــناس ـــگاھی؛  ایمنی ش ـــھا)؛ علوم آزمایش (كلیه گرایش

شناسی پزشكی؛ علوم آزمایشگاھی ویروس شناسی؛ انگل 
ـــكیادامپزشـــكی؛ دكتر ؛ دكترای حرفه *ی عمومی گروه پزش

  ای علوم آزمایشگاھی و دكترای حرفه ای دامپزشكی

١  ٥  ۵/١  ۵/٣  ١  ١  ١  

٧٠  
ويروس شناسي 

  پزشكي
١٦٦  

كارشــناســی میكروب شــناســی؛ انگل شــناســی پزشــكی؛ 
شكی (بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریھا)؛  سی پز شنا شره  ح
زیســـت شـــناســـی (كلیه گرایشـــھا)؛ علوم آزمایشـــگاھی؛ 
گاھی  مایشــــ ناســــی؛  علوم آز بیوشــــیمی؛  ایمنی شــــ

ای ؛ دكترای حرفه*دامپزشكی؛ دكترای عمومی گروه پزشكی 
  رفه ای دامپزشكیعلوم آزمایشگاھی و دكترای ح

١  ٢  ٣  ٠  ١  ۵/٣  ١  

٧١  
 انگل شناسي

  پزشکی
١٦٧  

ــكی  ــی پزش ــناس ــره ش ــی؛ حش ــناس ــی انگل ش ــناس كارش
شكی؛  سی پز شنا (بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریھا)؛ ایمنی 

با ( میكروب شناسی؛ علوم آزمایشگاھی؛  زیست شناسی
؛ ؛ عمومی؛ سلولی و مولكولی؛ میكروبیولوژی)گرایش جانوری

  آزمایشگاھی دامپزشكیعلوم 

١  ١  ١  ۵/١  ۵  ٣  ١  
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  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                                ٩٩آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٤٢ 
 

  س امتحانی و ضرایب ھای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، درورشته – ١جدول شماره ادامه 
  ٩٩کارشناسی ارشد سال 

  گروه پزشكي رشته ھاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي مي باشد عموميمنظور از دكتراي *

  مجموعه علوم تغذیه 

ف
دی

ر
  

 رشته امتحانی 

  مدارك مورد پذیرش
که  ١٣٩٩-١۴٠٠ورودی ســـال تحصـــیلی به پذیرفته شـــدگان قابل توجه: 

دارای مدرک کارشناسی رشته ھایی غیر از علوم تغذیه ھستند، شماره 
در صورت وجود ھرگونه ابھام نظام پزشکی و پرونده کار داده نخواھد شد. 

ام پزشـــکی مراجعه اطالعات بیشـــتر به ســـازمان نظ یا ســـوال و کســـب
  فرمایید.

دروس امتحانی و 
  ضرایب مربوطه

یه
غذ

ت
  

ی
یم

ش
یو

ب
ی  

وژ
ول

یزی
ف

ان  
ــــ

ــــ
ـــــ

زب
ی

س
گلی

ان
  

  علوم تغذيه  ٧٢
١٨١  

)؛ به جز گرایش با منشاء دامی بھداشت موادغذایی (كلیه گرایش ھا علوم تغذیه؛
مھندســی  مھندســی صــنایع غذایی؛ كارشــناســی علوم و صــنایع غذایی؛ علوم و

شاورزی  صنایع غذایی؛ -ک سی  علوم و  شنا ست  سی عمومی؛ زی شنا ست  زی
بیوتکنولوژی، علوم ســـلولی  گرایشـــھای بیوشـــیمی، ژنتیک،(ســـلولی مولكولی 

علوم آزمایشگاھی؛ بیوشیمی؛  مولکولی) ؛ پرستاری؛ مامایی؛ بھداشت عمومی؛
  رژیم شناسی؛ اقتصاد تغذیه

۴  ٣  ٢  ٢  

٧٣  
علوم تغذيه در 
بحران و حوادث 

  غیرمترقبه
١٨٢  

ھا)، علوم  یه گرایشــــ غذایی (كل نایع  غذیه، علوم و صــــ ناســــی علوم ت كارشــــ
زیســت شــناسـی ؛ آزمایشــگاھی، زیســت شــناســی عمومی، بھداشــت عمومی

  گرایش میكروبیولوژی
٣  ٢  ٢  ٤  

٧٤  
علوم بھداشتي 

  در تغذيه
١٨٣  

كارشـناسـی یا باالتر در رشـته ھای: علوم تغذیه؛ رژیم شـناسـی؛ صـنایع غذایی؛ 
بھداشـــت عمومی؛ مامایی؛ پرســـتاری؛ داروســـازی؛ بھداشـــت موادغذایی (كلیه 

ــاء دامی گرایش ھا ــلولی مولكولی به جز گرایش با منش ــی س ــناس ــت ش )؛ زیس
بیوتکنولوژی، علوم ســـلولی مولکولی)؛ دكتری  گرایشـــھای بیوشـــیمی، ژنتیک،(

  حرفه ای دامپزشكی 

٣  ٢  ٢  ٤  

  تغذيه بالیني  ٧٥
  ٣  ٢  ٢  ٤  علوم تغذیه کارشناسی در رشته  ١٨٤

  تغذیه ورزشی  ٧٦
١٩٩  

دکترای عمومی (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی)؛ کارشناسی در رشته علوم 
  ٣  ٢  ٢  ٤  تغذیه

٧٧              
  
  
 

  روس امتحانی و ضرایب ھای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، درشته – ١جدول شماره ادامه 
  ٩٩کارشناسی ارشد سال 

  مجموعه فیزیک پزشکی
  طبق جدول مدلھای اعالم شده مجاز به استفاده از ماشین حساب

ف
دی

ر
  

  رشته امتحانی

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه  

ی  مدارك مورد پذیرش
وم
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ک 

یزی
ف

ی  
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ی
س
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٧٧  
رادیوبیولوژی و 
  حفاظت پرتویی

١٣٤  

تكنولوژی پرتو شناسی؛ تكنولوژی پرتو  كارشناسی
ای؛ فیزیك؛ شیمی؛ درمانی؛ تكنولوژی پزشكی ھسته

ای مولكولی؛ مھندسی ھستهزیست شناسی سلولی 
  (گرایش پرتو پزشكی)؛ بیوفیزیك؛ ژنتیك 

٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٠  

  فیزیک پزشکی  ٧٨
١٣٣  

تکنولوژی  مھندسی؛كارشناسی فیزیك؛ بیوفیزیك؛ فیزیك 
)؛ بینایی (رادیولوژی تكنولوژی پرتوشناسیپرتودرمانی؛

و وسایل كمكی؛ اعضای مصنوعی  فیزیوتراپی؛سنجی؛ 
آزمایشگاھی؛ مھندسی ھسته پزشكی؛ علوممھندسی 

ای (گرایش پرتوپزشكی و راكتور)؛ تكنولوژی پزشكی 
  ھسته ای

٣  ٠  ٠  ٣  ٠  ١  ٢  ٤  
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٤٣ 
 

  
  

  س امتحانی و ضرایب ھای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، درورشته – ١جدول شماره ادامه 
  ٩٩کارشناسی ارشد سال 
  مجموعه فیزیوتراپی

ف
دی

ر
  

  مدارك مورد پذیرش  رشته امتحانی

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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  فیزيوتراپي   ٧٩
١٣۶  

  كارشناسی فیزیوتراپی
ــه  ــانی ب ــدام فوق ــت در ان ــذكر: معلولی ت
ـــكل و معلولیت دراندامم تحتانی به  ھرش
تل  كه اســــتقالل فردی را مخ نه ای  گو
نماید و ھمچنین نقص كامل یك چشــــم 
یایك گوش و یا لكنت شدیدمانع از پذیرش 

  دانشجو در این رشته خواھد بود.

٣  ٣  ٣  ١  ١  ٢  ٢  

٨٠  
فیزيوتراپي 

  ورزشي
١٣٧  

  ٣  ٣  ٣  ١  ١  ٢  ٢  كارشناسی فیزیوتراپی

  
  

  ش، دروس امتحانی و ضرایب ھای امتحانی، مدارک مورد پذیررشته – ١جدول شماره ادامه 
  ٩٩کارشناسی ارشد سال 

  مجموعه مامایی 

  مدارك مورد پذیرش رشته امتحانی   ردیف

  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
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  مامايي  ٨١
١٨٦  

كارشـــناســـی مامایی؛ پرســـتار 
  ٣  ٠  ١  ١  ٢  ٢  ٤  ماما

٨٢  
مشاوره در 

  مامايي
١٨٧  

  ٣  ٢  ٠  ٠  ٢  ٣  ٣  كارشناسی مامایی

  
  
  
  
  
  

MOSHAVERANETAHSILI.IR

MOSHAVERANETAHSILI.IR



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                                ٩٩آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٤٤ 
 

رشته ھاي وس امتحانی و ضرایب ھای امتحانی، مدارک مورد پذیرش، دررشته – ١جدول شماره ادامه 
  ٩٩کارشناسی ارشد سال آزمونداروسازي 

رديف
رشته 

 امتحاني
 مدارك  تحصیلي مورد  پذيرش

دروس امتحاني و ضرايب 
 مربوطه

٨٣ 
ـــي  ـــم شـــــــی

  دارويي
١٩٠  

 

كارشــناســي در رشــته ھاي: داروســازي، كلیه گرايش ھاي شــیمي، 
دبیري شــــیمي، شــــیمي محض و كــاربردي، بیوشــــیمي و علوم 

 آزمايشگاھي

 )٢(شــیمي تجزيه - )٢شــیمي آلي (
بیوشــیمي - )٢زيســت شــناســي (-
 )٣زبان انگلیسی (-) ٢(

٨۴ 
كــنــتــرل مــواد 
ـــي و  ـــوراك خ

  آشامیدني
١٩١ 

كارشـــناســـي در رشـــته ھاي : شـــیمي  محض و كاربردي، زيســـت 
شــناســي (تمام گرايش ھا) علوم آزمايشــگاھي، تغذيه، بیوشــیمي، 
ايمونولوژي، صنايع غذايي (گرايش كنترل كیفي و بھداشتي)، میكروب 

 شناسي، دكتري عمومي داروسازي، دكتراي حرفه اي دامپزشكي

جمعاً ( آلي و شــیمي تجزيه شــیمي
  ) ١تغذيه (-) ١شناسی (سم-)٢

يي ( موادغــذا لوژي  یو ب کرو ی -) ٢م
  ) ١فیزيولوژی  (- )١بیوشیمی(

 )٣زبان انگلیسی (

  سم شناسي ٨٥
١٨٩ 

كارشــناســي در رشــته ھاي: حشــره شــناســي پزشــكي و مبارزه با 
ناقلین، شیمي، میكروب شناسي، علوم آزمايشگاھي، علوم بیولوژي 

مي مواد غذايي، بھداشت عمومي، بیوشیمي، شی -(كلیه گرايشھا)
بھداشــــت حرفه اي، بھداشــــت محیط، تغذيه، گیاه پزشــــكي، علوم 
صنايع غذايي، فیزيولوژي، ايمني شناسي، پرستاري، سم شناسي، 

ــوژي، ــي، علوم  داروشناسي، بیھوشي، میكروبیولـ ـــ ـــ زيست شناسـ
ـــــي، ويروس شناسي، انگل شناسي، گیاھان دارويي،  ــــــ ــــــ دارويـ
بھداشــــت و بازرســــي گوشــــت، دكتري عمومي پزشــــكي، دكتری 

 عمومي داروسازي، دكتري عمومي دامپزشكي

  )١بیوشیمي عمومي  (
  ) ١زيست شناسي   ( 

  )١شیمي عمومي (
  )١داروشناسي   ( 
  ) ١سم شناسي   ( 

 )٢(زبان انگلیسی 

٨٦ 

رشته تركیبات 
طــبــیــعــي و 
ــــــــــــي  داروي

  دريايي
١٨٨  

دكتراي عمومي داروسازي، كارشناسي در رشته ھاي شیمي (تمام 
گرايش ھا)، علوم آزمايشگاھي، علوم تغذیه، زيست شناسي (تمام 
گرايش ھا)، بیولوژي دريا، مھندســــي منابع طبیعي محیط زيســــت، 

  شیالت

آنــالــیــز  -)٢عــمــومــی ( شــــــیــمــی
-)١بیوشــــیمی (-)٢دســــتگــاھی (

سی دریا  شنا سی بوم  شنا ست  زی
  )٣زبان انگلیسی ( -) ١(
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از ھر یک از  چھار یا مجموعه ، مجاز به انتخاب فقط یک رشته ١ھر يك از داوطلبان با توجه به مدارك مورد پذيرش مندرج در جدول شماره -١

را انتخاب نمود  یا مجموعه توان دو رشتهباشند. بعبارتی از یک گروه نمیاز دو گروه متفاوت ميیا دومجموعه گروه زیر و حداکثر دو رشته 
  بایست دو رشته انتخابی از دو گروه مختلف باشد.و می

داوطلبان به  .شده و دارای یک دفترچه سوال خواھند بودتلقي انتخاب شكل مجموعه ارائه گرديده به عنوان يك  هھايي كه برشته-٢
  کنند.در صورت مجاز بودن)رشته مورد نظر از آن مجموعه را انتخاب (ھنگام انتخاب رشته محل

  
  
  
  

  
  
  

  ھای امتحانی: گروه ٢جدول شماره 

  ۴گروه 
  نوبت عصر

 ٢٧/۴/٩٩جمعه 

   ٣گروه 
  نوبت صبح 

 ٢٧/۴/٩٩ جمعه

   ٢گروه 
  نوبت عصر 

 ٢۶/۴/٩٩پنجشنبه 

   ١گروه 
  نوبت صبح 

  ٢۶/۴/٩٩پنجشنبه 
  مجموعه تغذیه شامل : 

 . علوم تغذیه ، ١
. علوم تغذیه در بحران و حوادث ٢

 غیرمترقبه، 
 . علوم بھداشتی در تغذیه، ٣
  . تغذیه بالینی٤
 . تغذیه ورزشی٥

) ٣مجموعه علوم آزمایشگاھی (
  شامل: 

  ، پزشکی. قارچ شناسی ١
  ، پزشکی . میکروبشناسی ٢
  . ویروس شناسی پزشکی، ٣
   پزشکی . انگل شناسی ٤

  ری شامل :مجموعه پرستا
.پرستاری ٢.پرستاری اورژانس، ١ 

.پرستاری داخلی ٣توانبخشی، 
.پرستاری سالمندی، ٤جراحی، 

  .پرستاری سالمت جامعه،٥
  ،. روان پرستاری٦
  .پرستاری کودکان،٧
  . پرستاری نظامی، ٨
.پرستاری مراقبتھای ویژه، ٩

  .پرستاری مراقبتھای ویژه نوزادان،١٠
  .مدیریت پرستاری١١
  پرستاری مراقبتھای ویژه کودکان -١٢

) ١مجموعه علوم آزمایشگاھی(
  شامل :

  . بیوشیمی بالینی ، ١
  .زیست فناوری پزشکی، ٢
 .ژنتیک انسانی ٣

) ٢مجموعه علوم آزمایشگاھی (
  شامل: 

،  پزشکی . ایمنی شناسی ١
.خون شناسی آزمایشگاھی و ٢

 بانک خون( ھماتولوژی)

  مجموعه مامایی شامل :  
 . مامایی،١ 
 . مشاوره مامایی٢

مجموعه آموزش پزشکی  علوم تشریحی
  :شامل

. یادگیری ٢.آموزش پزشکی ، ١
. ٣الکترونیکی در علوم پزشکی، 

تکنولوژی آموزشی در علوم 
 پزشکی 

مدیریت خدمات بھداشتی و 
 درمانی

مدیریت سالمت ، ایمنی و محیط   
  زیست

  شامل : مجموعه روانشناسی فناوری اطالعات سالمت
.روانشناسی بالینی ، ١
.بھداشت روان ، ٢
.روانشناسی سالمت، ٣
.روانشناسی بالینی کودک و ٤

  نوجوان
مجموعه بھداشت محیط   پدافند غیرعامل در نظام سالمت مھندسی پزشکی (بیوالکتریک) دارویی دریایی طبیعی و ترکیبات

 شامل:
م س –. بھداشت محیط ١

 شناسی محیط، 
 –. مھندسی بھداشت محیط ٢

 مدیریت پسماند، 
  . مھندسی بھداشت محیط٣
 -. مھندسی بھداشت محیط٤

بھره برداری و نگھداری از 
 تاسیسات بھداشتی شھری

  مجموعه فیزیوتراپی شامل:
 . فیزیوتراپی١
  . فیزیوتراپی ورزشی٢

 مجموعه فیزیک پزشکی شامل:  پزشکی نانوتکنولوژی  مددکاری اجتماعی
. رادیبولوژی ٢فیزیک پزشکی . ١

  و حفاظت پرتوئی
 وارتقاء سالمت آموزش بھداشت  آموزش ھوشبری  ژورنالیسم پزشکی  تکنولوژی گردش خون

 اتاق عملتکنولوژی   ارزیابی فناوری سالمت سم شناسی 
 بینایی سنجی  آمارزیستی  فیزیولوژی

 اعضای مصنوعی  رفاه اجتماعی سالمت و  شیمی دارویی
 بھداشت و ایمنی مواد غذایی  انفورماتیک  کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 

 کاردرمانی  سالمت سالمندی  میکروبشناسی مواد غذایی
 تاریخ علوم پزشکی  ارگونومی  علوم و صنایع غذایی

  بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریھا  اکولوژی انسانی  فن اوری تصویربرداری پزشکی
 شنوایی شناسی  اپیدمیولوژی مھندسی بھداشت حرفه ای 

کتابداری و اطالع رسانی 
 پزشکی 

  گفتاردرمانی  سالمت و ترافیک

  مھندسی پزشکی (بیومواد)   مدیریت توانبخشی 
     اقتصاد بھداشت  
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  : اسامی رشته ھاي تحصیلي مقاطع مختلف  ٣جدول شماره 
رديف  رشته تحصیلي رديف  رشته تحصیلي

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت (كارشناسي ارشد)  اپيدميولوژي ٦١ ١ 
 آموزش پزشكي ( دكتراي تخصصي)  اپيدميولوژي (دكتراي تخصصي) ٦٢ ٢ 
 آموزش پزشكي (كارشناسي ارشد)   (كارشناسي ارشد)اپيدميولوژي  ٦٣ ٣ 

 آموزش جامعه نگر در نظام سالمت و رسانه  اتاق عمل ٦٤ ٤ 
 آموزش رياضي   اتاق عمل (كارشناسي ارشد ) ٦٥ ٥ 

 آموزش زبان انگليسي  احياء و بهره برداري از مناطق بياباني  ٦٦ ٦ 
 آموزش زبان انگليسي گرايش دبيري  اخالق پزشكي (دكتراي تخصصي) ٦٧ ٧ 

 شناسيآموزش زيست   اخالق پزشكي (كارشناسي ارشد ) ٦٨ ٨ 
 آموزش علوم تجربي    اداره امور بيمارستانها ٦٩ ٩ 

 آموزش كودكان استثنائي   ارتباط تصويري ٧٠ ١٠ 
 آموزش مدارك پزشكي (كارشناسي ارشد )  روابط عمومي -ارتباطات  ٧١ ١١ 

 دبيري -آموزش و پرورش ابتدايي   ارتوپدي فني  ٧٢ ١٢ 
 شناسيبافت   ارزيابي فناوري سالمت (دكتراي تخصصي) ٧٣ ١٣ 

 بافت شناسي پزشكي  ارزيابي فناوري سالمت (كارشناسي ارشد)  ٧٤ ١٤ 
 بافت شناسي ( دكتري تخصصي)  ارگونومي (دكتراي تخصصي)  ٧٥ ١٥ 

 باكتري شناسي  ارگونومي (كارشناسي ارشد)  ٧٦ ١٦ 
 باكتري شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي)  اصالح و تربيت  ٧٧ ١٧ 

 برنامه ريزي اجتماعي   اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي (دكتراي تخصصي) ٧٨ ١٨ 
 بهداشت باروري (دكتراي تخصصي)  اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي (كارشناسي ارشد)  ٧٩ ١٩ 

 بهداشت خانواده و جمعيت  اعضاء مصنوعي و وسائل كمكي ٨٠ ٢٠ 
 بهداشت روان ( دكتراي تخصصي)  اقتصاد ٨١ ٢١ 
 بهداشت روان (كارشناسي ارشد )  اقتصاد بازرگاني ٨٢ ٢٢ 

 بهداشت عمومي  اقتصاد بهداشت (دكتراي تخصصي) ٨٣ ٢٣ 
 بهداشت مادر و كودك (كارشناسي ارشد )  اقتصاد بهداشت (كارشناسي ارشد)  ٨٤ ٢٤ 

 ارشناسي ارشد)سم شناسي (ك -بهداشت محيط    اقتصاد تغذيه ٨٥ ٢٥ 
 وها (كارشناسي ارشد)بهداشت پرت -محيط بهداشت   اقتصاد حمل و نقل ٨٦ ٢٦ 

 بهداشت مواد غذايي    اقتصاد سالمت (دكتراي تخصصي) ٨٧ ٢٧ 
 بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي    اقتصاد و مديريت دارو ( دكتراي تخصصي) ٨٨ ٢٨ 

 بهداشت و ايمني موادغذايي (دكتري تخصصي)   (دكتراي تخصصي)اكولوژي انساني  ٨٩ ٢٩ 
 بهداشت و ايمني موادغذايي (كارشناسي ارشد)   اكولوژي انساني (كارشناسي ارشد ) ٩٠ ٣٠ 

 بهداشت و بازرسي گوشت  علوم قرآن و حديث -الهيات  ٩١ ٣١ 
 بينائي سنجي    الهيات ومعارف اسالمي  ٩٢ ٣٢ 

 بينائي سنجي (دكتري تخصصي)  امداد و نجات ٩٣ ٣٣ 
 (كارشناسي ارشد)بينائي سنجي   هره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زه كشيب -انتقال آب  ٩٤ ٣٤ 

 بيهوشي  انفورماتيك پزشكي ( دكتراي تخصصي)   ٩٥ ٣٥ 
 بيوالكتريك  انفورماتيك پزشكي (كارشناسي ارشد)  ٩٦ ٣٦  
 بيوتكنولوژي  انگل شناسي ٩٧ 37 

 بيوشيمي  انگل شناسي (كارشناسي ارشد)  ٩٨ 38 
 بيوشيمي  باليني ( دكتراي تخصصي)  انگل شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٩٩ 39 

 بيوشيمي  باليني(كارشناسي ارشد)   ايمني شناسي ١٠٠ ٤٠ 
 بيوفيزيك  ايمني شناسي (كارشناسي ارشد)   ١٠١ ٤١ 

 بيولوژي توليدمثل ( دكتراي تخصصي)  ايمني شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي) ١٠٢ ٤٢ 
 بيوانفورماتيك (كارشناسي ارشد )  ايمني صنعتي ١٠٣ ٤٣ 

 بيوپليمر(كارشناسي ارشد )  (ارشد) HSEايمني ، سالمت در محيط زيست صنايع  ١٠٤ ٤٤ 
 بيوتكنولوژي دارويي ( دكتري تخصصي )   آب شناسي ١٠٥ ٤٥ 

 بيوتكنولوژي كشاورزي  آب و هواشناسي ١٠٦ ٤٦ 
 بيوفيزيك (كارشناسي ارشد )  فرسايش و رسوب -آبخيزداري  ١٠٧ ٤٧ 

 بيولوژي تكويني (كارشناسي ارشد )  آبياري ١٠٨ ٤٨ 
 بيولوژي توليد مثل ( دكتري تخصصي)  يشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادثپ -آتش نشاني  ١٠٩ ٤٩ 

 پاتوبيولوژي (كارشناسي ارشد )  ديريت عمليات در حريق و حوادثم -آتش نشاني و خدمات ايمني  ١١٠ ٥٠ 
 پدافند غيرعامل  آسيب شناسي اجتماعي  ١١١ ٥١ 

 پرتو پزشكي  عتياداپيشگيري از  -آسيب شناسي اجتماعي  ١١٢ ٥٢ 
 پرستارماما  بازيافت -آلودگي محيط زيست  ١١٣ ٥٣ 
 پرستاري    آمار ١١٤ ٥٤ 

 پرستاري ( دكتراي تخصصي)  آمار زيستي ( دكتراي تخصصي) ١١٥ ٥٥ 
 پرستاري (كارشناسي ارشد)   آمار زيستي (كارشناسي ارشد)   ١١٦ ٥٦ 

 پرستاري سالمندي (كارشناسي ارشد)    آمار و سنجش آموزشي  ١١٧ ٥٧ 
 پرستاري مراقبت هاي ويژه (كارشناسي ارشد)    آمار و كاربردها  ١١٨ ٥٨ 

 پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (كارشناسي ارشد)   پزشكيآمار و مدارك  ١١٩ ٥٩ 
 پرستاري ( دكتراي تخصصي)   آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ( دكتراي تخصصي) ١٢٠ ٦٠ 
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  مقاطع مختلف رشته ھاي تحصیلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه 
رديف  رشته تحصیلي رديف  رشته تحصیلي

 جنين شناسي  پرستاري اورژانس (كارشناسي ارشد ) ١٨١ ١٢١ 
 سازي چاپآماده  -چاپ و نشر   پرستاري توانبخشي (كارشناسي ارشد ) ١٨٢ ١٢٢ 
 ميلي چاپتكنولوژي امور تك -چاپ و نشر   سي ارشد )جراحي (كارشنا -پرستاري داخلي  ١٨٣ ١٢٣ 
 طراحي چاپ -چاپ و نشر   پرستاري سالمت جامعه (كارشناسي ارشد ) ١٨٤ ١٢٤ 
 فرآيند چاپ -چاپ و نشر   ارشد ) پرستاري كودكان (كارشناسي ١٨٥ ١٢٥ 
 حسابداري   پرستاري نظامي (كارشناسي ارشد ) ١٨٦ ١٢٦ 
 حسابرسي -حسابداري   پروتزهاي دنداني ١٨٧ ١٢٧ 
 دولتي -حسابداري   پروتئوميكس كاربردي ( دكتراي تخصصي) ١٨٨ ١٢٨ 
 مالياتي -حسابداري   پرورش اسب  ١٨٩ ١٢٩ 

 حشره شناسي  پرورش زنبورعسل  ١٩٠ ١٣٠ 
 پزشكيحشره شناسي   پرورش گوسفند و بز  ١٩١ ١٣١ 

 حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين ( دكتراي تخصصي)  پزشكي مولكولي ( دكتراي تخصصي) ١٩٢ ١٣٢ 
 حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين (كارشناسي ارشد)   پزشكي هسته اي ١٩٣ ١٣٣ 

 حفاظت گياهان  پزشكيارورزشي ١٩٤ ١٣٤ 
 كيفريارشاد در امور  -حقوق  پژوهشگري اجتماعي  ١٩٥ ١٣٥ 

 حقوق    پيشگيري ازبيماريهاي واگير دار و غير واگير ١٩٦ ١٣٦ 
 علوم ثبتي -حقوق قضايي   تاريخ اسالم  ١٩٧ ١٣٧ 
 خاك شناسي  تاريخ ايران در دوره اسالمي ١٩٨ ١٣٨ 

 خدمات اجتماعي  تاريخ علوم پزشكي (ارشد) ١٩٩ ١٣٩ 
 خون (كارشناسي ارشد) خون شناسي آزمايشگاهي و بانك  تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمي ٢٠٠ ١٤٠ 

 خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژي) ( دكتراي تخصصي)  تربيت بدني و علوم ورزشي ٢٠١ ١٤١ 
 داروسازي سنتي ( دكتراي تخصصي)  ك ورزشيبيومكاني -تربيت بدني و علوم ورزشي  ٢٠٢ ١٤٢ 

 داروسازي كارشناسي  رفتار حركتي -تربيت بدني و علوم ورزشي  ٢٠٣ ١٤٣ 
 داروسازي هسته اي ( دكتراي تخصصي)  ي ورزشيفيزيولوژ -تربيت بدني و علوم ورزشي  ٢٠٤ ١٤٤ 

 داروسازي باليني (دكتري تخصصي)  مديريت ورزشي -تربيت بدني و علوم ورزشي  ٢٠٥ ١٤٥ 
 داروشناسي  تركيبيات طبيعي و دارويي دريا (كارشناسي ارشد )  ٢٠٦ ١٤٦ 

 دفع آفات كشاورزي  تعاون ٢٠٧ ١٤٧ 
 دكتراي پزشكي  صنايع غذائي -تغذيه  ٢٠٨ ١٤٨ 

 دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي    تغذيه باليني (كارشناسي ارشد ) ٢٠٩ ١٤٩ 
 دكتراي پيوسته رياضي  تغذيه ورزشي  ٢١٠ ١٥٠ 

 دكتراي پيوسته فيزيك   تغذيه ورزشي (ارشد) ٢١١ ١٥١ 
 دكتراي داروسازي  تكنولوژي پرتودرماني ٢١٢ ١٥٢ 
 دكتراي دامپزشكي  تكنولوژي پرتوشناسي ٢١٣ ١٥٣ 

 دكتراي دندانپزشكي  تكنولوژي پرورش طيور  ٢١٤ ١٥٤ 
 دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي  تكنولوژي پرورش گاو   ٢١٥ ١٥٥ 

 دور سنجي (پردازش تصوير)  تكنولوژي پزشكي هسته اي  ٢١٦ ١٥٦ 
 راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي (كارشناسي ارشد)   (كارشناسي ارشد)  MRIتكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي  ٢١٧ ١٥٧ 

 راديوتراپي (پرتودرماني)  تكنولوژي شير و فرآورده هاي لبني  ٢١٨ ١٥٨ 
 راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي)  تكنولوژي صنايع  ٢١٩ ١٥٩ 

 آموزش بزرگساالن  -راهنماي آموزشي   تكنولوژي صنايع مهندسي روغن خوراكي  ٢٢٠ ١٦٠ 
 مشاوره -راهنمايي و مشاوره   تكنولوژي اتاق عمل ٢٢١ ١٦١ 

 رژيم شناسي  تكنولوژي آموزشي در علوم پزشكي (كارشناسي ارشد ) ٢٢٢ ١٦٢ 
 رشد و پرورش كودكان پيش دبستاني    شيميايي تكنولوژي صنايع ٢٢٣ ١٦٣ 

 رشد و پرورش كودكان استثنايي  تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي ٢٢٤ ١٦٤ 
 رفاه اجتماعي (كارشناسي ارشد)   تكنولوژي گردش خون (ارشد) ٢٢٥ ١٦٥ 

 روابط عمومي   توزيع و مصرف آب كشاورزي  ٢٢٦ ١٦٦ 
 روان پرستاري (كارشناسي ارشد )  تخصصي)توكسين هاي ميكروبي ( دكتراي  ٢٢٧ ١٦٧ 

 روانشناسي  توليد و فرآوري پسته   ٢٢٨ ١٦٨ 
 آموزش كودكان استثنايي -روانشناسي   توليد و بهره برداري گياهان دارويي و معطر ٢٢٩ ١٦٩ 
 باليني -روانشناسي   جامعه شناسي  ٢٣٠ ١٧٠ 
 صنعتي سازماني -روانشناسي   جانورشناسي ٢٣١ ١٧١ 
 عمومي -روانشناسي   جغرافيا و برنامه ريزي روستايي   ٢٣٢ ١٧٢ 

 روانشناسي باليني ( دكتراي تخصصي)  جغرافيا و برنامه ريزي شهري    ٢٣٣ ١٧٣ 
 روانشناسي باليني (كارشناسي ارشد)   ديريت سياسي فضامآمايش و  -جغرافياي سياسي  ٢٣٤ ١٧٤ 

 روانشناسي صنعتي و سازماني  جغرافياي شهري ٢٣٥ ١٧٥ 
 نظامي ( دكتراي تخصصي)روانشناسي   اقليم شناسي -جغرافياي طبيعي  ٢٣٦ ١٧٦ 
 رشد -روانشناسي   ژئومورفولوژي -جغرافياي طبيعي  ٢٣٧ ١٧٧ 
 شخصيت  -روانشناسي   كارتوگرافي -جغرافياي طبيعي  ٢٣٨ ١٧٨ 
 مشاوره  -روانشناسي   جغرافيا ٢٣٩ ١٧٩ 

 روانشناسي باليني كودك و نوجوان(كارشناسي ارشد )  جمعيت شناسي  ٢٤٠ ١٨٠ 
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  مقاطع مختلف رشته ھاي تحصیلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه  
رديف  رشته تحصیلي رديف  رشته تحصیلي

 سالمت و رفاه اجتماعي   روانشناسي سالمت  ٣٠١ ٢٤١ 
 سالمت و رفاه اجتماعي (دكتراي تخصصي)  روانشناسي سالمت (كارشناسي ارشد) ٣٠٢ ٢٤٢ 

 سم شناسي  روانشناسي نظامي ( دكتري تخصصي) ٣٠٣ ٢٤٣ 
 سم شناسي ( دكتراي تخصصي)  روزنامه نگاري   ٣٠٤ ٢٤٤ 
 سم شناسي (كارشناسي ارشد)    رياضي ٣٠٥ ٢٤٥ 

 سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي     كاربردي -رياضيات و كاربردها  ٣٠٦ ٢٤٦ 
 سياستگذاري سالمت ( دكتراي تخصصي)  رياضي محض ٣٠٧ ٢٤٧ 

 سياست هاي غذا و تغذيه (دكتري تخصصي)  زبان شناسي  ٣٠٨ ٢٤٨ 
 شنوايي شناسي  زبان عمومي با گرايش ادبيات زبان عمومي ٣٠٩ ٢٤٩ 

 شنوايي شناسي ( دكتراي تخصصي)  زبان و ادبيات عربي   ٣١٠ ٢٥٠ 
 شنوايي شناسي (كارشناسي ارشد)   زبان و ادبيات فارسي  ٣١١ ٢٥١ 

 شيمي  ادبيات انگليسي زبان و ٣١٢ ٢٥٢ 
 دارويي -شيمي   زراعت برنج   ٣١٣ ٢٥٣ 
 دبيري -شيمي   زمين شناسي ٣١٤ ٢٥٤ 
 فناوري اطالعات -شيمي   زيست شناسي ٣١٥ ٢٥٥ 
 كاربردي -شيمي   بيوشيمي -زيست شناسي  ٣١٦ ٢٥٦ 
 محض -شيمي   سي ارشد )بيوشيمي (كارشنا -زيست شناسي   ٣١٧ ٢٥٧ 

 تخصصي)شيمي دارويي ( دكتراي   كارشناسي ارشد )بيوفيزيك  ( -زيست شناسي   ٣١٨ ٢٥٨ 
 شيمي مواد خوراكي و آب شناسي پزشكي   جانوري -زيست شناسي  ٣١٩ ٢٥٩ 

 شيمي مواد خوراكي و آب شناسي پزشكي (دكتراي تخصصي)  دبيري -زيست شناسي  ٣٢٠ ٢٦٠ 
 شيمي مواد غذائي  زيست دريا -زيست شناسي  ٣٢١ ٢٦١ 

 (كارشناسي ارشد ) شيمي دارويي  ژنتيك -زيست شناسي  ٣٢٢ ٢٦٢ 
 تغديه -صنايع غذايي   سلولي مولكولي  -زيست شناسي  ٣٢٣ ٢٦٣ 
 فني -صنايع غذايي   علوم جانوري -زيست شناسي  ٣٢٤ ٢٦٤ 
 مهندسي -صنايع غذايي   علوم گياهي -زيست شناسي  ٣٢٥ ٢٦٥ 

 صيد و بهره برداري آبزيان   ميكروبيولوژي  -زيست شناسي  ٣٢٦ ٢٦٦  
 طب اورژانس (تخصصي)  بيوشيمي -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٢٧ ٢٦٧ 

 طب سنتي ايراني ( دكتراي تخصصي)  يست فناوري / بيوتكنولوژيز -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٢٨ ٢٦٨ 
 طراحي صنعتي  ژنتيك -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٢٩ ٢٦٩ 
 دانش شناسيعلم اطالعات و   لوم سلولي و ملكوليع -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٣٠ ٢٧٠ 

 علم اطالعات و دانش شناسي  (كارشناسي ارشد )  يميكروبيولوژ -زيست شناسي سلولي مولكولي  ٣٣١ ٢٧١ 
 علم سنجي (كارشناسي ارشد )  زيست شناسي سلولي و مولكولي ٣٣٢ ٢٧٢ 

 علوم  زيست شناسي شيالت و آبزيان ٣٣٣ ٢٧٣ 
 علوم اجتماعي  زيست شناسي عمومي  ٣٣٤ ٢٧٤ 
 برنامه ريزي اجتماعي -علوم اجتماعي   زيست فناوري ٣٣٥ ٢٧٥ 
 جتماعي اپژوهشگري علوم  -علوم اجتماعي   زيست فناوري پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٣٣٦ ٢٧٦ 
 عيتعاون و رفاه اجتما -علوم اجتماعي   زيست فناوري پزشكي(كارشناسي ارشد)  ٣٣٧ ٢٧٧ 
 خدمات اجتماعي -علوم اجتماعي   زيست فناوري دارويي ( دكتراي تخصصي) ٣٣٨ ٢٧٨ 
 مددكاري اجتماعي -علوم اجتماعي   زيست پزشكي سامانه اي ٣٣٩ ٢٧٩ 
 مردم شناسي -علوم اجتماعي   گرايش گياهي -زيست شناسي  ٣٤٠ ٢٨٠ 
 مطالعات امنيتي -علوم اجتماعي   اي (دكتري تخصصي) زيست شناسي پزشكي سامانه ٣٤١ ٢٨١ 

 علوم اعصاب  زيست شناسي تكويني (كارشناسي ارشد ) ٣٤٢ ٢٨٢ 
 علوم اعصاب (دكتراي تخصصي)  زيست فناوري دارويي (كارشناسي ارشد ) ٣٤٣ ٢٨٣ 

 اقتصاد اسالمي  -علوم اقتصادي   زيست فناوري ميكروبي (كارشناسي ارشد ) ٣٤٤ ٢٨٤ 
 اقتصاد بازرگاني -علوم اقتصادي   زيست مواد دارويي (دكتري تخصصي) ٣٤٥ ٢٨٥ 
 كدارياقتصاد پول و بان -علوم اقتصادي   ژنتيك ٣٤٦ ٢٨٦ 
 اقتصاد حمل و نقل -علوم اقتصادي   ژنتيك انساني (كارشناسي ارشد)   ٣٤٧ ٢٨٧ 
 اقتصاد صنعتي -علوم اقتصادي   ژنتيك پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٣٤٨ ٢٨٨ 
 كشاورزياقتصاد  -علوم اقتصادي   ژورناليسم پزشكي (سالمت و رسانه ) (كارشناسي ارشد ) ٣٤٩ ٢٨٩ 
 اقتصاد نظري -علوم اقتصادي   ساخت پروتزهاي دنداني   ٣٥٠ ٢٩٠ 
 علوم انتظامي    سالمند شناسي (كارشناسي ارشد ) ٣٥١ ٢٩١ 

 علوم آزمايشگاهي  سالمندشناسي ( دكتراي تخصصي) ٣٥٢ ٢٩٢ 
 دامپزشكي -علوم آزمايشگاهي   سالمت خانواده و مشاوره تغذيه مادر و كودك ٣٥٣ ٢٩٣ 

 علوم بهداشتي در تغذيه(كارشناسي ارشد)   سالمت در باليا و فوريت ها ٣٥٤ ٢٩٤ 
 علوم بيولوژي  سالمت در باليا و فوريتها (دكتراي تخصصي) ٣٥٥ ٢٩٥ 
 علوم تربيتي  سالمت در باليا و فوريتها (كارشناسي ارشد ) ٣٥٦ ٢٩٦ 

 موزش و پرورش پيش دبستاني و دبستانيآ -علوم تربيتي   سالمت دهان و دندان پزشكي اجتماعي ( دكتراي تخصصي) ٣٥٧ ٢٩٧ 
 زش و پرورش كودكان استثناييآمو -علوم تربيتي   سالمت سالمندي (كارشناسي ارشد ) ٣٥٨ ٢٩٨ 
 موزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنيآ -علوم تربيتي   ترافيك (كارشناسي ارشد)سالمت و  ٣٥٩ ٢٩٩ 
 تكنولوژي آموزشي -علوم تربيتي   سالمت و رسانه (كارشناسي ارشد)  ٣٦٠ ٣٠٠ 
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  مقاطع مختلف رشته ھاي تحصیلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه  
رديف  رشته تحصیلي رديف  رشته تحصیلي

 فيزيولوژي (كارشناسي ارشد)   مديريت آموزشي - علوم تربيتي ٤٢١ ٣٦١ 
 فيزيولوژي ورزشي ( دكتراي تخصصي)  و برنامه ريزي آموزشي  مديريت -علوم تربيتي  ٤٢٢ ٣٦٢ 

 فيزيك اتمي مولكولي  علوم تشريح ( دكتراي تخصصي) ٤٢٣ ٣٦٣ 
 دبيري_فيزيك  علوم تشريح (كارشناسي ارشد)  ٤٢٤ ٣٦٤ 

 قارچ شناسي  علوم تشريحي ٤٢٥ ٣٦٥ 
 تخصصي)قارچ شناسي پزشكي ( دكتراي   علوم تغذيه ٤٢٦ ٣٦٦ 

 قارچ شناسي پزشكي (كارشناسي ارشد)   علوم تغذيه ( دكتراي تخصصي) ٤٢٧ ٣٦٧ 
 كاردرماني جسماني  علوم تغذيه (كارشناسي ارشد)  ٤٢٨ ٣٦٨ 

 كاردرماني رواني  علوم تغذيه در بحران و حوادث غير مترقبه (كارشناسي ارشد ) ٤٢٩ ٣٦٩ 
 تخصصي)كاردرماني رواني (دكتراي   علوم حديث، اخالق و آداب پزشكي ٤٣٠ ٣٧٠ 

 كارشناس علوم پزشكي  علوم حديث، اخالق و آداب پزشكي (كارشناسي ارشد) ٤٣١ ٣٧١ 
 كارشناسي چند رسانه اي   علوم داروهاي پرتوزا (كارشناسي ارشد ) ٤٣٢ ٣٧٢ 

 كارشناسي شهرسازي   علوم دارويي ٤٣٣ ٣٧٣ 
 كارشناسي فارماكولوژي   علوم رياضي و فني  ٤٣٤ ٣٧٤ 

 كتابداري  علوم زيستي ٤٣٥ ٣٧٥ 
 كتابداري در شاخه پزشكي    علوم سلولي و كاربردي (دكتري تخصصي) ٤٣٦ ٣٧٦ 

 كتابداري و اطالع رساني    علوم سياسي  ٤٣٧ ٣٧٧ 
 كتابداري و اطالع رساني (كارشناسي ارشد)   مطالعات امنيتي -علوم سياسي  ٤٣٨ ٣٧٨ 

 اطالع رساني پزشكي ( دكتراي تخصصي)كتابداري و   علوم قضايي  ٤٣٩ ٣٧٩ 
 كاردرماني  علوم كامپيوتري ٤٤٠ ٣٨٠ 

 كاردرماني ( دكتراي تخصصي)  علوم مهندسي  ٤٤١ ٣٨١ 
 كاردرماني (كارشناسي ارشد)    علوم مهندسي محاسباتي ٤٤٢ ٣٨٢ 

 كارشناسي  ايمني، سالمت و محيط زيست در صنايع  انتظاميعلوم نظامي و  ٤٤٣ ٣٨٣ 
 كامپيوتر  علوم و ارتباطات اجتماعي   ٤٤٤ ٣٨٤ 

 كنترل دارو (دكتري تخصصي)  علوم و صنايع غذايي ٤٤٥ ٣٨٥ 
 گرافيك  في و بهداشتيكنترل كي -علوم و صنايع غذايي  ٤٤٦ ٣٨٦ 

 گفتار درماني ( دكتراي تخصصي)  تخصصي)نترل كيفي و بهداشتي ( دكتراي ك -علوم و صنايع غذايي  ٤٤٧ ٣٨٧ 
 گفتار درماني (كارشناسي ارشد)    علوم و صنايع غذايي(كارشناسي ارشد)   ٤٤٨ ٣٨٨ 

 گفتاردرماني  علوم و مهندسي صنايع غذايي ٤٤٩ ٣٨٩ 
 گوشت و فرآورده هاي گوشتي    فارماسيوتيكس ( دكتراي تخصصي) ٤٥٠ ٣٩٠ 

 گياه پزشكي  فارماكوگنوزي ( دكتراي تخصصي) ٤٥١ ٣٩١ 
 داروييگياهان   فارماكولوژي ٤٥٢ ٣٩٢ 

 مامايي(كارشناسي ارشد)   فارماكولوژي ( دكتراي تخصصي) ٤٥٣ ٣٩٣ 
 مامائي  فرآوري محصوالت شيالتي   ٤٥٤ ٣٩٤ 

 مامائي (دكتراي تخصصي)  فلسفه   ٤٥٥ ٣٩٥ 
 مترجمي زبان انگليسي  فن آوري اطالعات سالمت   ٤٥٦ ٣٩٦ 

 محيط زيست  فن آوري اطالعات سالمت(كارشناسي ارشد)   ٤٥٧ ٣٩٧ 
 مخابرات و الكترونيك دريايي   فن آوري زيستي مواد غذايي    ٤٥٨ ٣٩٨ 

 مدارك پزشكي  فن آوري تصويربرداري پزشكي (كارشناسي ارشد ) ٤٥٩ ٣٩٩ 
 مددكاري اجتماعي  ITفناوري اطالعات  ٤٦٠ ٤٠٠ 
 خانواده -مددكاري اجتماعي  پزشكيفوريت هاي  ٤٦١ ٤٠١ 

 مددكاري اجتماعي ( دكتراي تخصصي)  فيزيك ٤٦٢ ٤٠٢ 
 مددكاري اجتماعي (كارشناسي ارشد)   اتمي -فيزيك  ٤٦٣ ٤٠٣ 

 مديريت اطالعات بهداشتي درماني ( دكتراي تخصصي)  حالت جامد -فيزيك  ٤٦٤ ٤٠٤ 
 مديريت اطالعات سالمت ( دكتراي تخصصي)  حالت جامد   -فيزيك  ٤٦٥ ٤٠٥ 

 سوانح طبيعي -مديريت امداد در سوانح   نظري -فيزيك  ٤٦٦ ٤٠٦ 
 مديريت امور امداد    هسته اي -فيزيك  ٤٦٧ ٤٠٧ 
 مديريت امور بانكي    هواشناسي -فيزيك  ٤٦٨ ٤٠٨ 

 مديريت بازرگاني  فيزيك كاربردي ٤٦٩ ٤٠٩ 
 تيرانيبندر و كش -مديريت بازرگاني دريايي   فيزيك گرايش نظري و اختر تابناك  ٤٧٠ ٤١٠ 
 گمركي -مديريت بازرگاني دريايي   فيزيك محض ٤٧١ ٤١١ 
 مناطق ويژه -مديريت بازرگاني دريايي   فيزيك مهندسي  ٤٧٢ ٤١٢ 

 مديريت برنامه  فيزيك پزشكي ( دكتراي تخصصي) ٤٧٣ ٤١٣ 
 مديريت بيمه   فيزيك پزشكي(كارشناسي ارشد)  ٤٧٤ ٤١٤ 

 مديريت بيمه اكو   فيزيوتراپي  ٤٧٥ ٤١٥ 
 مديريت تلفيقي آفات   فيزيوتراپي ( دكتراي تخصصي) ٤٧٦ ٤١٦ 

 مديريت توانبخشي (كارشناسي ارشد)    فيزيوتراپي (كارشناسي ارشد)  ٤٧٧ ٤١٧ 
 مديريت جهانگردي    فيزيوتراپي ورزشي (كارشناسي ارشد)  ٤٧٨ ٤١٨ 

 مديريت حفاظت اطالعات    فيزيولوژي ٤٧٩ ٤١٩ 
 مديريت خدمات بهداشتي درماني    فيزيولوژي ( دكتراي تخصصي) ٤٨٠ ٤٢٠ 
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  مقاطع مختلف رشته ھاي تحصیلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه 
رديف  رشته تحصیلي رديف  رشته تحصیلي

 مهندسي بهداشت حرفه اي ( دكتراي تخصصي)  تخصصي)مديريت خدمات بهداشتي درماني ( دكتراي  ٥٤١ ٤٨١ 
 مهندسي بهداشت حرفه اي (كارشناسي ارشد)    مديريت خدمات بهداشتي درماني (كارشناسي ارشد)  ٥٤٢ ٤٨٢ 

 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار  مديريت دولتي   ٥٤٣ ٤٨٣ 
 مهندسي بهداشت محيط  مديريت سامانه هاي اطالعاتي   ٥٤٤ ٤٨٤  
 كارشناسي ارشد)(مديريت پسماند  -مهندسي بهداشت محيط   مديريت صنعتي  ٥٤٥ ٤٨٥ 

 هره برداري و نگهداري تاسيسات شهري (كارشناسي ارشد)ب -مهندسي بهداشت محيط    مديريت عمليات امداد و نجات    ٥٤٦ ٤٨٦ 
 مهندسي بهداشت محيط ( دكتراي تخصصي)  مديريت فرهنگي هنري  ٥٤٧ ٤٨٧ 
 مهندسي بهداشت محيط (كارشناسي ارشد)    مديريت كسب و كارهاي كوچك   ٥٤٨ ٤٨٨ 

 مهندسي پزشكي  مديريت گمركي  ٥٤٩ ٤٨٩ 
 زشكي (دكتراي تخصصي)پرباتيك  -مهندسي پزشكي  مديريت مالي  ٥٥٠ ٤٩٠ 
 شكي (دكتري تخصصي)رباتيك پز -مهندسي پزشكي  مديريت هتلداري   ٥٥١ ٤٩١ 

 ريك ( دكتراي تخصصي)بيوالكت -مهندسي پزشكي   برنامه ريزيمديريت و  ٥٥٢ ٤٩٢ 
 مهندسي پزشكي (كارشناسي ارشد)    مديريت اجرائي (كارشناسي ارشد ) ٥٥٣ ٤٩٣ 

 مهندسي پزشكي باليني  مديريت اطالعات سالمت  ٥٥٤ ٤٩٤ 
 مهندسي پزشكي بيوالكتريك (كارشناسي ارشد )  مديريت امداد در سوانح  ٥٥٥ ٤٩٥ 

 مهندسي پزشكي بيومواد (كارشناسي ارشد )  مديريت آموزشي ٥٥٦ ٤٩٦ 
 مهندسي پليمر  مديريت برنامه ريزي آموزش عالي (كارشناسي ارشد ) ٥٥٧ ٤٩٧ 
 تكنولوژي و علوم رنگ -مهندسي پليمر   مديريت بيماريها ٥٥٨ ٤٩٨ 
 صنايع پليمر -مهندسي پليمر   مديريت پرستاري (كارشناسي ارشد) ٥٥٩ ٤٩٩ 

 مهندسي تكنولوژي  بهره برداري كارخانجات سيمان    مديريت تبليغات تجاري ٥٦٠ ٥٠٠ 
 نتقالا -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   مديريت خانواده به روش غير حضوري ٥٦١ ٥٠١ 
 يتاد -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   ارشد )مديريت خدمات پرستاري (كارشناسي  ٥٦٢ ٥٠٢ 
 وئيچس -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   مديريت دفاعي ٥٦٣ ٥٠٣ 
 يستم هاي تحت شبكهس -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   مديريت سالمت ايمني و محيط زيست  (كارشناسي ارشد ) ٥٦٤ ٥٠٤ 
 ICTاربردهاي ك -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   مديريت فناوري اطالعات پزشكي ٥٦٥ ٥٠٥ 
 خابرات سيارم -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   )MBAمديريت كسب و كار ( ٥٦٦ ٥٠٦ 
 خابرات نوريم -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   مراقبت زنانمديريت  ٥٦٧ ٥٠٧ 
 ICTديريت م -مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات   مديريت نظامي ٥٦٨ ٥٠٨ 
 مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زيرزميني    مرتع داري  ٥٦٩ ٥٠٩ 

 مهندسي تكنولوژي الكترونيك    مردم شناسي  ٥٧٠ ٥١٠ 
 مهندسي تكنولوژي اويونيك    مشاوره ٥٧١ ٥١١ 

 تكنولوژي ايمنيمهندسي   مشاوره توانبخشي ٥٧٢ ٥١٢ 
 مهندسي تكنولوژي آباداني روستاها    مشاوره توانبخشي (دكتراي تخصصي) ٥٧٣ ٥١٣ 

 لكترونيك و ابزار دقيقا -مهندسي تكنولوژي برق   مشاوره در مامايي  (كارشناسي ارشد ) ٥٧٤ ٥١٤ 
 بكه هاي انتقال و توزيع ش -مهندسي تكنولوژي برق   مشاوره ژنتيك ٥٧٥ ٥١٥ 
 قدرت -مهندسي تكنولوژي برق   مشاوره و راهنمايي ٥٧٦ ٥١٦ 

 كشاورزي -مهندسي تكنولوژي بسته بندي   مطالعات ارتباطي و فناوري اطالعات ٥٧٧ ٥١٧ 
 مهندسي تكنولوژي بهره برداري نيروگاه    مطالعات اعتياد ( دكتراي تخصصي) ٥٧٨ ٥١٨ 

 مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي    مطالعات اعتياد  ٥٧٩ ٥١٩ 
 مهندسي تكنولوژي تغيير شكل فلزات    مطالعات خانواده   ٥٨٠ ٥٢٠ 

 مهندسي تكنولوژي توليد كمپوت و كنسرو    فلسفه اسالمي -معارف اسالمي  ٥٨١ ٥٢١ 
 مهندسي تكنولوژي جوشكاري   معارف اسالمي   ٥٨٢ ٥٢٢ 

 مهندسي تكنولوژي حمل و نقل ترافيك شهري    معارف اسالمي و علوم تربيتي   ٥٨٣ ٥٢٣ 
 مهندسي تكنولوژي راه داري   معماري داخلي   ٥٨٤ ٥٢٤ 

 مهندسي تكنولوژي راه سازي    مكاترونيك   ٥٨٥ ٥٢٥ 
 قالب سازي -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد   مكانيزاسيون كشاورزي زراعي و باغي  ٥٨٦ ٥٢٦ 
 ابزار ماشين -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد   مكانيك ٥٨٧ ٥٢٧ 
 اشين هاي زراعي و باغيم -مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد   مهندسي اپتيك و ليزر   ٥٨٨ ٥٢٨ 

 مهندسي تكنولوژي ساختمان     مهندسي الكترونيك ٥٨٩ ٥٢٩ 
 مهندسي تكنولوژي سازه هاي زيرزميني مترو و راه آهن     بازرسي فني -مهندسي ايمني  ٥٩٠ ٥٣٠ 

    كاشي و چيني -مهندسي تكنولوژي سراميك   حفاظت فني -مهندسي ايمني  ٥٩١ ٥٣١ 
 مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه    مهندسي آب و خاك   ٥٩٢ ٥٣٢ 

 يش آرديگرا -مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت   مهندسي بافت ٥٩٣ ٥٣٣  
 رايش غير آردي گ -مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت   مهندسي بافت (دكتراي تخصصي) ٥٩٤ ٥٣٤  

 مهندسي تكنولوژي صنايع آرد    مهندسي برق ٥٩٥ ٥٣٥  
 ي چوبيسازه ها -مهندسي تكنولوژي صنايع چوب   الكترونيك -مهندسي برق ٥٩٦ ٥٣٦  

 مهندسي تكنولوژي صنايع روغن خوراكي     قدرت -برقمهندسي  ٥٩٧ ٥٣٧  
 مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي   كنترل -مهندسي برق ٥٩٨ ٥٣٨  
 مهندسي تكنولوژي صنايع قندسازي   مخابرات -مهندسي برق ٥٩٩ ٥٣٩  
 مهندسي تكنولوژي صنايع الستيك    مهندسي بهداشت حرفه اي ٦٠٠ ٥٤٠  
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  مقاطع مختلف رشته ھاي تحصیلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه 
رديف  رشته تحصیلي رديف  رشته تحصیلي

 مهندسي فناوري زيستي مواد غذايي  مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي   ٦٦١ ٦٠١ 
 مهندسي فناوري سيستم هاي سخت افزاري رايانه  آب و فاضالب -مهندسي تكنولوژي عمران  ٦٦٢ ٦٠٢ 

 مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري  آب و فاضالب -عمران مهندسي تكنولوژي  ٦٦٣ ٦٠٣ 
 و پرورش آبزيان تكثير -مهندسي فناوري شيالت   آبي ساختمان هاي -مهندسي تكنولوژي عمران  ٦٦٤ ٦٠٤ 
 يد و بهره برداري آبزيانص -مهندسي فناوري شيالت   گهداري و بهره برداري سد و شبكهن -مهندسي تكنولوژي عمران  ٦٦٥ ٦٠٥ 
 فراوري محصوالت شيالتي -مهندسي فناوري شيالت   مهندسي تكنولوژي فرآوري موادمعدني فلزي  ٦٦٦ ٦٠٦ 

 حصوالت كشاورزيم -مهندسي فناوري صنايع بسته بندي   ابزار دقيق -مهندسي تكنولوژي كنترل  ٦٦٧ ٦٠٧ 
 عت كمپوت و كنسروصن-مهندسي فناوري صنايع غذايي  ساخت و توليد -مهندسي تكنولوژي كنترل  ٦٦٨ ٦٠٨ 

 يرو فراورده هاي لبنيش -مهندسي فناوري صنايع غذايي   فرآيند -مهندسي تكنولوژي كنترل  ٦٦٩ ٦٠٩ 
 صنعت آرد -مهندسي فناوري صنايع غذايي   ذوب فلزات -مهندسي تكنولوژي متالوژي  ٦٧٠ ٦١٠ 
 نعت روغن خوراكيص -مهندسي فناوري صنايع غذايي   انتقال  -مهندسي تكنولوژي مخابرات  ٦٧١ ٦١١ 
 نعت شيريني و شكالتص -مهندسي فناوري صنايع غذايي   وئيچ هاي شبكه ثابتس -مهندسي تكنولوژي مخابرات  ٦٧٢ ٦١٢ 
 صنعت قند -مهندسي فناوري صنايع غذايي   مهندسي تكنولوژي مراقبت و نگهداري مكانيك نيروگاه    ٦٧٣ ٦١٣ 
 رآورده هاي خميريف -مهندسي فناوري صنايع غذايي   مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو  ٦٧٤ ٦١٤ 
 وشت و فراورده هاي گوشتيگ -مهندسي فناوري صنايع غذايي   مهندسي تكنولوژي مكانيك كشتي  ٦٧٥ ٦١٥ 

 سد و شبكه-مهندسي فناوري عمران  مهندسي تكنولوژي مكانيك ماشين هاي راه سازي و راه داري   ٦٧٦ ٦١٦ 
 نقشه برداري-مهندسي فناوري عمران  مهندسي تكنولوژي ناوبري  ٦٧٧ ٦١٧ 

 حمل و نقل شهري -مهندسي فناوري عمران   مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر   ٦٧٨ ٦١٨ 
 راهسازي -مهندسي فناوري عمران   مهندسي تكنولوژي هواپيما   ٦٧٩ ٦١٩  
 ساختمان سازي -مهندسي فناوري عمران   مهندسي تكنولوژي هواشناسي   ٦٨٠ ٦٢٠  

 لفيقي آفاتمديريت ت -فناوري گياه پزشكيمهندسي   مهندسي توليدات دامي   ٦٨١ ٦٢١  
 سماندبازيافت پ -مهندسي فناوري محيط زيست   مهندسي حمل و نقل ريلي  ٦٨٢ ٦٢٢  
 آالينده ها كنترل -مهندسي فناوري محيط زيست   مهندسي خط و سازه هاي ريلي   ٦٨٣ ٦٢٣  

 مهندسي فناوري مخابرات  مهندسي خودرو  ٦٨٤ ٦٢٤  
 اسيسات حرارتي برودتيت -مهندسي فناوري مكانيك   كشتي سازي -مهندسي دريا  ٦٨٥ ٦٢٥  
 ماشين افزار -مهندسي فناوري مكانيك   مهندسي كشتي -مهندسي دريا  ٦٨٦ ٦٢٦  
 اشين آالت راهسازي و راهداريم -مهندسي فناوري مكانيك   خطوط -مهندسي راه آهن  ٦٨٧ ٦٢٧ 

 فناوري مكانيك خودرو مهندسي  مهندسي رباتيك   ٦٨٨ ٦٢٨ 
 مهندسي فناوري مكانيك مترو  مهندسي شهرسازي   ٦٨٩ ٦٢٩ 

 مهندسي فناوري مكانيك هواپيما  مهندسي شيالت ٦٩٠ ٦٣٠ 
 مهندسي فيزيك  مهندسي شيمي ٦٩١ ٦٣١ 

 مهندسي كامپيوتر  صنايع غذايي -مهندسي شيمي  ٦٩٢ ٦٣٢ 
 سخت افزار  -مهندسي كامپيوتر   مهندسي شيمي (گرايش علوم و صنايع غذايي) ٦٩٣ ٦٣٣ 
 نرم افزار -مهندسي كامپيوتر   مهندسي صنايع ٦٩٤ ٦٣٤ 
 مهندسي كشاورزي  مهندسي صنايع (گرايش ايمني) ٦٩٥ ٦٣٥ 
 اقتصاد كشاورزي   -مهندسي كشاورزي   آب و فاضالبشبكه هاي  -ران  كاربردي عم -مهندسي علمي  ٦٩٦ ٦٣٦ 
 آب  -مهندسي كشاورزي   مهندسي علوم كشاورزي  ٦٩٧ ٦٣٧ 
 آبياري زهكشي _آب  -مهندسي كشاورزي   مهندسي عمران ٦٩٨ ٦٣٨ 
 سازه هاي آبي _آب  -مهندسي كشاورزي   نقشه برداري -مهندسي عمران  ٦٩٩ ٦٣٩ 
 منابع آب  _آب  -مهندسي كشاورزي   مهندسي فضاي سبز  ٧٠٠ ٦٤٠ 
 باغباني -رويج و آموزش كشاورزي ت -مهندسي كشاورزي   مهندسي فن آوري اطالعات   ٧٠١ ٦٤١ 
 خاك -رويج و آموزش كشاورزي ت -مهندسي كشاورزي   مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي ٧٠٢ ٦٤٢ 
 زراعت -رويج و آموزش كشاورزي ت -مهندسي كشاورزي   م هاي مخابراتيبهره برداري از سيست -ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات  ٧٠٣ ٦٤٣ 
 علوم دامي -رويج و آموزش كشاورزي ت -مهندسي كشاورزي   ديتا -ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات  ٧٠٤ ٦٤٤ 
 گياه پزشكي -رويج و آموزش كشاورزي ت -مهندسي كشاورزي   مخابرات سيار -ICTمهندسي فناوري ارتباطات و اطالعات  ٧٠٥ ٦٤٥ 
 دامپروري -مهندسي كشاورزي   امنيت اطالعات -مهندسي فناوري اطالعات  ٧٠٦ ٦٤٦ 
 ات اصالح نبات -راعت و اصالح نباتات ز -مهندسي كشاورزي   آناليز ورزشي -مهندسي فناوري اطالعات  ٧٠٧ ٦٤٧ 
 زراعت -راعت و اصالح نباتات ز -مهندسي كشاورزي   ويسي تحت وبنبرنامه  -مهندسي فناوري اطالعات  ٧٠٨ ٦٤٨ 
 يست فناوري (بيوتكنولوژي)  ز -مهندسي كشاورزي   ونيكتجارت الكتر -مهندسي فناوري اطالعات  ٧٠٩ ٦٤٩ 
 علوم باغباني   -مهندسي كشاورزي   ي در شهردارياخدمات رايانه -مهندسي فناوري اطالعات  ٧١٠ ٦٥٠ 
 علوم خاك   -مهندسي كشاورزي   رسانه -اطالعات مهندسي فناوري  ٧١١ ٦٥١ 
 دام -علوم دامي  -مهندسي كشاورزي   بطراحي صفحات و -مهندسي فناوري اطالعات  ٧١٢ ٦٥٢ 
 طيور -علوم دامي  -مهندسي كشاورزي   وزيع و مصرف آب كشاورزيت -مهندسي فناوري آبياري  ٧١٣ ٦٥٣ 
 اد غذاييتبديل مو -لوم و صنايع غذايي ع -مهندسي كشاورزي   بكه هاي آبياري و زهكشيش -مهندسي فناوري آبياري  ٧١٤ ٦٥٤ 
 لوم و صنايع غذائيگرايش ع -مهندسي كشاورزي   مهندسي فناوري پليمر ٧١٥ ٦٥٥ 
 گياه پزشكي  -مهندسي كشاورزي   پرورش اسب -مهندسي فناوري دامپروري  ٧١٦ ٦٥٦ 
 شاورزي  كمكانيزاسيون  -مهندسي كشاورزي   پرورش صنعتي طيور -دامپروري مهندسي فناوري  ٧١٧ ٦٥٧ 
 ك ماشينهاي كشاورزي  مكاني -مهندسي كشاورزي   ي گاوپرورش صنعت -مهندسي فناوري دامپروري  ٧١٨ ٦٥٨ 

 مهندسي كشاورزي (گرايش علوم و صنايع غذايي)  وليد و فراوري خوراك دامت -مهندسي فناوري دامپروري  ٧١٩ ٦٥٩ 
 يانآبز -مهندسي كشاورزي صنايع غذايي   وليد و فراوري محصوالت زنبورعسلت -مهندسي فناوري دامپروري  ٧٢٠ ٦٦٠ 
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  مقاطع مختلف رشته ھاي تحصیلياسامی :  ٣جدول شماره ادامه 
رديف  رشته تحصیلي رديف  رشته تحصیلي

 مهندسي فناوري جوش  موتور -مهندسي كشتي  ٧٨١ ٧٢١ 
 آب و فاضالب-مهندسي فناوري عمران  مهندسي كشتي سازي  ٧٨٢ ٧٢٢ 

 مهندسي فناوري واصالحات طراحي صفحات وب  مهندسي ماشينهاي ريلي  ٧٨٣ ٧٢٣ 
 فناوري اطالعات -مهندسي كامپيوتر   مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون   ٧٨٤ ٧٢٤ 
 توليدات دامي -مهندسي كشاورزي  مهندسي مديريت اجرايي   ٧٨٥ ٧٢٥ 

 مهندسي مديريت اجرائي   مهندسي مديريت پروژه   ٧٨٦ ٧٢٦  
 مهندسي مكانيك حرارت و سياالت  مهندسي مديريت و آباداني روستاها   ٧٨٧ ٧٢٧  

 مهندسي هسته اي   استخراج معدن -مهندسي معدن  ٧٨٨ ٧٢٨  
 راكتور -مهندسي هسته اي   اكتشاف معدن -مهندسي معدن  ٧٨٩ ٧٢٩  

 مواد دنداني ( دكتراي تخصصي)  مهندسي معماري   ٧٩٠ ٧٣٠  
 ميكروب شناسي   مهندسي مكانيك ٧٩١ ٧٣١ 

 ميكروب شناسي پزشكي  ساخت و توليد -مهندسي مكانيك  ٧٩٢ ٧٣٢ 
 ميكروبشناسي مواد غذايي(كارشناسي ارشد)   حي جامداتمكانيك در طرا -مهندسي مكانيك  ٧٩٣ ٧٣٣ 

 ميكروبشناسي(كارشناسي ارشد)     مهندسي منابع طبيعي ٧٩٤ ٧٣٤ 
 نانوفناوري پزشكي ( دكتراي تخصصي)  جنگلداري -جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي  ٧٩٥ ٧٣٥ 

 نانوفناوري پزشكي(كارشناسي ارشد)   جنگلداري شهري -نگلداري ج -مهندسي منابع طبيعي  ٧٩٦ ٧٣٦ 
 نانوفناوري دارويي ( دكتراي تخصصي)  اكولوژي جنگل جنگلداري و -ري جنگلدا -مهندسي منابع طبيعي  ٧٩٧ ٧٣٧ 

 ناوبري و فرماندهي كشتي   ديريت جنگلداري در پارك هاي جنگليم -نگلداري ج -مهندسي منابع طبيعي  ٧٩٨ ٧٣٨ 
 نظارت برامور دارويي(كارشناسي ارشد)    بوم شناسي آبزيان -يالت ش -مهندسي منابع طبيعي  ٧٩٩ ٧٣٩ 

 )  CPL&IRخلباني ( -هوانوردي   تكثير و پرورش آبزيان - شيالت -طبيعي مهندسي منابع  ٨٠٠ ٧٤٠ 
 هوشبري  ري آبزيانصيد و بهره بردا -يالت ش -مهندسي منابع طبيعي  ٨٠١ ٧٤١ 

 ويروس شناسي (كارشناسي ارشد)   فرآوري محصوالت شيالتي -يالت ش -مهندسي منابع طبيعي  ٨٠٢ ٧٤٢ 
 ويروس شناسي پزشكي ( دكتراي تخصصي)  يولوژي و حفاظت چوبب -لوم و صنايع چوب و كاغذ ع -طبيعي مهندسي منابع  ٨٠٣ ٧٤٣ 

 اغذكخمير و  -لوم و صنايع چوب و كاغذ ع -مهندسي منابع طبيعي     ٧٤٤ 
 صنايع چوب -لوم و صنايع چوب و كاغذ ع -مهندسي منابع طبيعي     ٧٤٥ 
 محيط زيست   -مهندسي منابع طبيعي     ٧٤٦ 
 ديريت منابع خشك و بيابان   م -مهندسي منابع طبيعي     ٧٤٧ 
 زداري  مرتع و آبخي -مهندسي منابع طبيعي     ٧٤٨ 
 اصالح چوب حفاظت و -هندسي چوب و كاغذ م -مهندسي منابع طبيعي     ٧٤٩ 
 مير و كاغذصنايع خ -هندسي چوب و كاغذ م -مهندسي منابع طبيعي     ٧٥٠ 
 نايع فرآورده هاي مركب چوبص -مهندسي چوب و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي     ٧٥١ 
 مهندسي مواد    ٧٥٢ 
 سراميك -مهندسي مواد     ٧٥٣ 
 متالوژي استخراجي -مهندسي مواد     ٧٥٤ 
 متالوژي صنعتي -مهندسي مواد     ٧٥٥ 
 مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي      ٧٥٦ 
 پوشاك -مهندسي نساجي     ٧٥٧ 
 تكنولوژي نساجي - مهندسي نساجي    ٧٥٨ 
 لوم اليافعشيمي نساجي و  -مهندسي نساجي     ٧٥٩ 
 استخراج نفت -مهندسي نفت     ٧٦٠ 
 اكتشاف نفت -مهندسي نفت     ٧٦١ 
 نابع نفتمبهره برداري از  -مهندسي نفت     ٧٦٢ 
 مخازن نفت -مهندسي نفت     ٧٦٣ 
 پرتوپزشكي -مهندسي هسته اي     ٧٦٤ 
 مهندسي هوا فضا       ٧٦٥ 
 مهندسي تكنولوژي تجهيزات بندري    ٧٦٦ 
 مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر    ٧٦٧ 
 ساختمان -مهندسي تكنولوژي عمران     ٧٦٨ 
 عمران -مهندسي تكنولوژي عمران     ٧٦٩ 
 مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات گرايش فناوري اطالعات    ٧٧٠ 
 مخابراتمهندسي تكنولوژي     ٧٧١ 
 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر     ٧٧٢ 
 مهندسي تكنولوژي نقشه برداري    ٧٧٣ 
 مهندسي شيمي محيط زيست    ٧٧٤ 
 مهندسي صنايع شيميايي    ٧٧٥ 
 مهندسي عمران آب    ٧٧٦ 
 صنايع شيميايي -مهندسي فناوري     ٧٧٧ 
 فناوري اطالعات -مهندسي فناوري اطالعات    ٧٧٨ 
 انتقال - ICTمهندسي فناوري اطالعات و ارتباطات    ٧٧٩ 
 مهندسي فناوري تعميرات تجهيزات پزشكي گرايش آزمايشگاه    ٧٨٠ 
       
       

  ده و عنوان رشته بصورت کامل تایپ شود.جزء لیست نباشد، در فرم ثبت نام این گزینه انتخاب ش رشته تحصیلیسایر : در صورتیکه 

MOSHAVERANETAHSILI.IR

MOSHAVERANETAHSILI.IR



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                                ٩٩آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٥٣ 
 

  

  نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي:  ۴جدول شماره 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف

ھای علوم ھا و دانشکدهدانشگاه -----
 دانشگاه جيرفت ١٢١ دانشگاه ع.پ. و خ. مازندران ۶١  پزشکی

 دانشگاه حضرت معصومه (س) قم ١٢٢ دانشگاه ع.پ. و خ. مشهد ۶٢ دانشكده ع.پ. و خ. اسد آباد ١

 دانشگاه خليج فارس ١٢٣ دانشگاه ع.پ. و خ. همدان ۶٣ دانشكده ع.پ. و خ. اسفراين ٢

 دانشگاه خوارزمي تهران  ١٢٤ دانشگاه ع.پ. و خ. ياسوج ۶۴ دانشكده ع.پ. و خ. ايرانشهر ٣

 دانشگاه دامغان ١٢٥ دانشگاه ع.پ. و خ. يزد ۶۵ دانشكده ع.پ. و خ. آبادان ٤

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ١٢٦ مراکز آموزشیھا و سایر دانشگاه ---- بهبهاندانشكده ع.پ. و خ.  ٥

 دانشگاه رازي كرمانشاه ١٢٧ آموزشكده فني و حرفه اي با هنر شيراز ٦٦ دانشكده ع.پ. و خ. تربت جام ٦

 دانشگاه زابل ١٢٨  1آموزشكده فني و حرفه اي پسران اروميه  ٦٧ دانشكده ع.پ. و خ. خلخال ٧

 دانشگاه زنجان 2 ١٢٩آموزشكده فني و حرفه اي پسران اروميه شماره  ٦٨ دانشكده ع.پ. و خ. خمين ٨

 دانشگاه سمنان ١٣٠ آموزشكده فني و حرفه اي پسران محمود آباد ٦٩ دانشكده ع.پ. و خ. خوي ٩

 دانشگاه سيستان و بلوچستان ١٣١ آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه ٧٠ دانشكده ع.پ. و خ. ساوه ١٠

 دانشگاه شاهد ١٣٢ آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد ٧١ دانشكده ع.پ. و خ. سراب ١١

 دانشگاه شهركرد ١٣٣ آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد انقالب اسالمي ٧٢ دانشكده ع.پ. و خ. سيرجان ١٢

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان ١٣٤ فني و حرفه اي دخترانه قدسيه ساري آموزشكده ٧٣ دانشكده ع.پ. و خ. شوشتر ١٣

 دانشگاه شهيد بهشتي ١٣٥ تهران شهيد شمسي پور 2آموزشكده فني و حرفه اي شماره  ٧٤ دانشكده ع.پ. و خ. گراش ١٤

 شهيد چمران اهوازدانشگاه  ١٣٦ آموزشكده فني و حرفه اي شهيد بهشتي اروميه ٧٥ دانشكده ع.پ. و خ. الرستان ١٥

 دانشگاه شيراز ١٣٧ آموزشكده فني و حرفه اي علي ابن ابيطالب بم ٧٦ دانشكده ع.پ. و خ. مراغه ١٦

 دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور 2 ١٣٨آموزشكده فني و حرفه اي كرمانشاه شماره  ٧٧ دانشكده ع.پ. و خ. نيشابور ١٧

 دانشگاه صنعت نفت ١٣٩ آموزشكده محيط زيست كرج ٧٨ ايراندانشگاه ع.پ. ارتش جمهوري اسالمي  ١٨

 دانشگاه صنعت نفت آبادان ١٤٠ پژوهشكده سوانح طبيعي ٧٩ عج)(…دانشگاه ع.پ. بقيه ا ١٩

 دانشگاه صنعتي اروميه ١٤١ پژوهشكده علوم شناختي ٨٠ دانشگاه ع.پ. و خ. اراك ٢٠

 دانشگاه صنعتي اصفهان ١٤٢ مشهدجهاد دانشگاهي  ٨١ دانشگاه ع.پ. و خ. اردبيل ٢١

 دانشگاه صنعتي اميركبير ١٤٣ جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران ٨٢ دانشگاه ع.پ. و خ. اروميه ٢٢

 دانشگاه صنعتي بابل ١٤٤ دانشكده بانك ملي ٨٣ دانشگاه ع.پ. و خ. اصفهان ٢٣

 دانشگاه صنعتي بيرجند ١٤٥ شريعتيدانشكده تربيت دبير فني دختران دكتر  ٨٤ دانشگاه ع.پ. و خ. البرز ٢٤

 دانشگاه صنعتي جندي شاپور ١٤٦ دانشكده خبر ٨٥ دانشگاه ع.پ. و خ. اهواز ٢٥

 دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان ١٤٧ دانشكده علوم اقتصادي ٨٦ دانشگاه ع.پ. و خ. ايران ٢٦

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ١٤٨ حيدريهدانشكده فني و مهندسي تربت  ٨٧ دانشگاه ع.پ. و خ. ايالم ٢٧

 دانشگاه صنعتي سهند ١٤٩ دانشكده نيروي زميني ٨٨ دانشگاه ع.پ. و خ. بابل ٢٨

 دانشگاه صنعتي شاهرود ١٥٠ دانشكده پژوهشي صنعت آب و برق استان خوزستان ٨٩ دانشگاه ع.پ. و خ. بحنورد ٢٩

 دانشگاه صنعتي شريف ١٥١ فني و حرفه اي امام محمد باقر (ع) ساريدانشكده  ٩٠ دانشگاه ع.پ. و خ. بم ٣٠

 دانشگاه صنعتي شيراز ١٥٢ دانشگاه اراك ٩١ دانشگاه ع.پ. و خ. بندرعباس ٣١

 دانشگاه صنعتي قم ١٥٣ دانشگاه اروميه ٩٢ دانشگاه ع.پ. و خ. بوشهر ٣٢

 دانشگاه صنعتي كرمانشاه ١٥٤ دانشگاه اصفهان ٩٣ دانشگاه ع.پ. و خ. بيرجند ٣٣

 دانشگاه صنعتي مالك اشتر ١٥٥ دانشگاه افسري امام علي ارتش ٩٤ دانشگاه ع.پ. و خ. تبريز ٣٤

 دانشگاه صنعتي همدان ١٥٦ دانشگاه الزهرا(س) ٩٥ دانشگاه ع.پ. و خ. تربت حيدريه ٣٥

 صنعتي اراكدانشگاه  ١٥٧ دانشگاه امام حسين (ع) ٩٦ دانشگاه ع.پ. و خ. تهران ٣٦

 دانشگاه صنعتي سيرجان  ١٥٨ دانشگاه امام صادق (ع) ٩٧ دانشگاه ع.پ. و خ. جهرم ٣٧

 دانشگاه صنعتي قوچان ١٥٩ دانشگاه ايالم ٩٨ دانشگاه ع.پ. و خ. جيرفت ٣٨

 دانشگاه عالي دفاع ملي ١٦٠ دانشگاه بجنورد ٩٩ دانشگاه ع.پ. و خ. دزفول ٣٩

 دانشگاه عبدالرحمن صوفي رازي ١٦١ دانشگاه بوشهر ١٠٠ رفسنجاندانشگاه ع.پ. و خ.  ٤٠

 دانشگاه عالمه طباطبائي ١٦٢ همدان -دانشگاه بوعلي سينا ١٠١ دانشگاه ع.پ. و خ. زابل ٤١

 دانشگاه علم و صنعت ايران ١٦٣ دانشگاه بيرجند ١٠٢ دانشگاه ع.پ. و خ. زاهدان ٤٢

 دانشگاه علم و فرهنگ تهران ١٦٤ دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) ١٠٣ دانشگاه ع.پ. و خ. زنجان ٤٣

 دانشگاه علم و فناوري بهشهر ١٦٥ دانشگاه بين الملل قشم ١٠٤ دانشگاه ع.پ. و خ. سبزوار ٤٤

 دانشگاه علم و فناوري مازندران ١٦٦ دانشگاه بين المللي امام رضا مشهد  ١٠٥ دانشگاه ع.پ. و خ. سمنان ٤٥

 دانشگاه علوم انتظامي ١٦٧ دانشگاه تبريز ١٠٦ دانشگاه ع.پ. و خ. شاهرود ٤٦

 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي ١٦٨ دانشگاه تحصيالت تكميلي درعلوم پايه زنجان ١٠٧ دانشگاه ع.پ. و خ. شهركرد ٤٧

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ١٦٩ دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان ١٠٨ دانشگاه ع.پ. و خ. شهيد بهشتي ٤٨

 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان ١٧٠ دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل ١٠٩ دانشگاه ع.پ. و خ. شيراز ٤٩

 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ١٧١ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ١١٠ دانشگاه ع.پ. و خ. فسا ٥٠

 دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيدستاري ١٧٢ دانشگاه تربيت مدرس ١١١ دانشگاه ع.پ. و خ. قزوين ٥١

 دانشگاه فردوسي مشهد ١٧٣ دانشگاه تربيت معلم اراك ١١٢ دانشگاه ع.پ. و خ. قم ٥٢

 دانشگاه فرهنگيان ١٧٤ دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ١١٣ دانشگاه ع.پ. و خ. كاشان ٥٣

 دانشگاه فرهنگيان پرديس امير كبير البرز ١٧٥ دانشگاه تربيت معلم تبريز ١١٤ دانشگاه ع.پ. و خ. كردستان ٥٤

 دانشگاه فرهنگيان پرديس خواجه نصير الدين طوسي ١٧٦ دانشگاه تربيت معلم تهران ١١٥ دانشگاه ع.پ. و خ. كرمان ٥٥

 دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر كرمان ١٧٧ معلم سبزواردانشگاه تربيت  ١١٦ دانشگاه ع.پ. و خ. كرمانشاه ٥٦

 دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي زنجان ١٧٨ دانشگاه تربيت معلم آذربايجان (شهيد مدني) ١١٧ دانشگاه ع.پ. و خ. گلستان ٥٧

 فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي مشهددانشگاه  ١٧٩ دانشگاه تربيت معلم آذربايجان شرقي ١١٨ دانشگاه ع.پ. و خ. گناباد ٥٨

 دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد هاشمي نژاد مشهد ١٨٠ دانشگاه تفرش ١١٩ دانشگاه ع.پ. و خ. گيالن ٥٩

 دانشگاه تهران ١٢٠ دانشگاه ع.پ. و خ. لرستان ٦٠
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٥٤ 
 

  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 م.آ.ع.ك. تربيت مربي كرج ٣٠١ م.آ.ع.ك. انجمن مديريت ايران واحد خراسان رضوي ٢٤١ دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيدرجايي شيراز ١٨١

 م.آ.ع.ك. تصميم يارتوس ٣٠٢ م.آ.ع.ك. اهواز ٢٤٢ دانشگاه فرهنگيان تهران ١٨٢

 م.آ.ع.ك. تيران و كرون  1 ٣٠٣م.آ.ع.ك. ايالم  ٢٤٣ دانشگاه فرهنگيان شهيد باهنر شيراز ١٨٣

 م.آ.ع.ك. جامعه گياه درماني شهر ري ٣٠٤  2م.آ.ع.ك. ايالم  ٢٤٤ دانشگاه فرهنگيان شهيد بهشتي مشهد ١٨٤

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي اراك ٣٠٥ م.آ.ع.ك. آباده ٢٤٥ دانشگاه فرهنگيان شهيد رجايي اروميه ١٨٥
 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي اصفهان ٣٠٦ م.آ.ع.ك. آتش نشاني و خدمات ايمني آمل ٢٤٦ شهيد صدوقي كرمانشاهدانشگاه فرهنگيان  ١٨٦

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي انزلي ٣٠٧ م.آ.ع.ك. آران و بيدگل ٢٤٧ دانشگاه فرهنگيان مشهد ١٨٧

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي اهواز ٣٠٨ م.آ.ع.ك. آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن تهران ٢٤٨ دانشگاه فسا ١٨٨

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي بابل ٣٠٩ م.آ.ع.ك. بازرگاني واحد تهران  ٢٤٩ دانشگاه فني و حرفه اي دادبين كرمان ١٨٩

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي بندرعباس  ٣١٠ م.آ.ع.ك. بافق ٢٥٠ دانشگاه قم ١٩٠

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي بيرجند ٣١١ م.آ.ع.ك. بانك ملت اصفهان ٢٥١ دانشگاه كاشان ١٩١

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي خراسان شمالي ٣١٢ م.آ.ع.ك. بانك ملت تهران ٢٥٢ دانشگاه كردستان ١٩٢

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي رشت ٣١٣ م.آ.ع.ك. بانك ملت كرمانشاه ٢٥٣ دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان ١٩٣

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي رودسر ٣١٤ م.آ.ع.ك. بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران ٢٥٤ دانشگاه گلستان ١٩٤

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي زاهدان ٣١٥ م.آ.ع.ك. بروجرد تعاوني توليدكنندگان ٢٥٥ دانشگاه گيالن ١٩٥

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي زرند ٣١٦ م.آ.ع.ك. بلد االمين ٢٥٦ دانشگاه لرستان ١٩٦

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي زنجان ٣١٧ م.آ.ع.ك. بم ٢٥٧ دانشگاه مازندران ١٩٧

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي ساوه 1 ٣١٨م.آ.ع.ك. بندرعباس  ٢٥٨ دانشگاه محقق اردبيلي ١٩٨

 سمنانم.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي  ٣١٩ م.آ.ع.ك. بنياد شهيد و امور ايثارگران ٢٥٩ دانشگاه مذاهب اسالمي تهران ١٩٩

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي شهركرد  ٣٢٠ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان اصفهان ٢٦٠ دانشگاه مراغه ٢٠٠

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي شيراز  ٣٢١ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان ايالم  ٢٦١ دانشگاه مالير ٢٠١

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي فومن  ٣٢٢ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان تهران  ٢٦٢ دانشگاه نيشابور ٢٠٢

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي كاشمر ٣٢٣ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان چهارمحال و بختياري ٢٦٣ دانشگاه هرمزگان ٢٠٣

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي كرمان ٣٢٤ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان خراسان جنوبي ٢٦٤ دانشگاه هنر ٢٠٤

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي كرمانشاه ٣٢٥ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان خراسان رضوي ٢٦٥ دانشگاه هنر اسالمي تبريز ٢٠٥

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي گلستان  ٣٢٦ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان سيستان و بلوچستان ٢٦٦ دانشگاه هنر اصفهان ٢٠٦

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي لرستان  ٣٢٧ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان فارس ٢٦٧ دانشگاه واليت ٢٠٧

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي مشهد ٣٢٨ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان قزوين ٢٦٨ فسنجانر -دانشگاه ولي عصر(عج) ٢٠٨

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي نيم ور ٣٢٩ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان كرمان ٢٦٩ دانشگاه ياسوج ٢٠٩

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي همدان  ٣٣٠ استان كرمانشاهم.آ.ع.ك. بهزيستي  ٢٧٠ دانشگاه يزد ٢١٠

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي ياسوج ٣٣١ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان كهگيلويه و بويراحمد ٢٧١ مرکز آموزشی علمی کاربردی -----

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي اروميه ٣٣٢ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان لرستان  ٢٧٢ م.آ.ع.ك. ابن سينا ٢١١

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي تبريز ٣٣٣ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان مازندران ٢٧٣ م.آ.ع.ك. ابهر ٢١٢

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي تربيت ٣٣٤ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان هرمزگان ٢٧٤ م.آ.ع.ك. اداره كل تعاون استان اردبيل ٢١٣

 م.آ.ع.ك. جهاد دانشگاهي گرگان ٣٣٥ م.آ.ع.ك. بهزيستي استان همدان  ٢٧٥ م.آ.ع.ك. اداره كل تعاون استان خراسان رضوي ٢١٤

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي اردبيل ٣٣٦ م.آ.ع.ك. بهزيستي برازجان استان بوشهر ٢٧٦ م.آ.ع.ك. اداره كل تعاون استان همدان ٢١٥

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي اردبيل (مغان) ٣٣٧ آبادكتول استان گلستانم.آ.ع.ك. بهزيستي علي  ٢٧٧ م.آ.ع.ك. اداره كل دادگستري استان خراسان رضوي ٢١٦

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي استان كردستان (سنندج) ٣٣٨ م.آ.ع.ك. بهزيستي يزد ٢٧٨ م.آ.ع.ك. اداره كل دادگستري استان قم ٢١٧

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي استان كرمانشاه ماهيدشت ٣٣٩ م.آ.ع.ك. بهزيستي اروميه ٢٧٩ م.آ.ع.ك. اداره كل دادگستري استان كرمان ٢١٨

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي اصفهان ٣٤٠ م.آ.ع.ك. بهزيستي اهواز  ٢٨٠ م.آ.ع.ك. اداره كل دادگستري استان گيالن  ٢١٩

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي اصفهان (كاشان) ٣٤١ م.آ.ع.ك. بهزيستي سنندج ٢٨١ م.آ.ع.ك. اروميه ٢٢٠

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي بيرجند ٣٤٢ م.آ.ع.ك. بهزيستي كردستان ٢٨٢ استانداري بوشهرم.آ.ع.ك.  ٢٢١

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي جيرفت و كهنوج ٣٤٣ م.آ.ع.ك. بهزيستي گناباد ٢٨٣ م.آ.ع.ك. استانداري كرمان ٢٢٢

 چابهار م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي ٣٤٤ م.آ.ع.ك. بهزيستي گيالن ٢٨٤ م.آ.ع.ك. اسالم آبادغرب ٢٢٣

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري ٣٤٥ م.آ.ع.ك. بوكان ٢٨٥ م.آ.ع.ك. الزهرا (س) تهران ٢٢٤

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي خراسان رضوي (مشهد) ٣٤٦ م.آ.ع.ك. بوير صنعت  ياسوج 1 ٢٨٦م.آ.ع.ك. الشتر  ٢٢٥

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي خراسان شمالي (بجنورد) ٣٤٧ پارت الستيكم.آ.ع.ك.  ٢٨٧ م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) استان قزوين ٢٢٦

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي خوزستان (اهواز) ٣٤٨ م.آ.ع.ك. پارسيان ٢٨٨ م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) استان گلستان ٢٢٧

 خوزستان (دزفول)م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي  ٣٤٩ م.آ.ع.ك. پاسارگاد ٢٨٩ م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) استان گيالن ٢٢٨

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي زنجان ٣٥٠ م.آ.ع.ك. پاسارگاد اهرم بوشهر ٢٩٠ م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) استان همدان ٢٢٩

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سمنان  ٣٥١ م.آ.ع.ك. پرسپوليس تهران ٢٩١ م.آ.ع.ك. امام حسين (ع) سپاه محمدرسول اله  ٢٣٠

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سمنان (دامغان) ٣٥٢ م.آ.ع.ك. پژوهش و مهندسي جوش ايران ٢٩٢ استان خراسان رضويم.آ.ع.ك. امام حسين(ع)  ٢٣١

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سمنان (شاهرود) ٣٥٣ م.آ.ع.ك. پژوهشكده سوانح طبيعي تهران ٢٩٣ م.آ.ع.ك. امام حسين(ع) استان سمنان ٢٣٢

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سمنان (گرمسار) ٣٥٤ م.آ.ع.ك. پست تهران  ٢٩٤ وبلوچستان م.آ.ع.ك. امام حسين(ع) استان سيستان ٢٣٣

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان (بمپور) ٣٥٥ م.آ.ع.ك. پست خراسان رضوي ٢٩٥ م.آ.ع.ك. امام حسين(ع) استان فارس ٢٣٤

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان (زاهدان) ٣٥٦ مازندرانم.آ.ع.ك. پست  ٢٩٦ م.آ.ع.ك. امام حسين(ع) استان مازندران ٢٣٥

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي شهيد زمانپور (تهران ساوجبالغ) ٣٥٧ م.آ.ع.ك. پونك ٢٩٧ م.آ.ع.ك. امام خميني ٢٣٦

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي فارس (شيراز) ٣٥٨ م.آ.ع.ك. پيام شهركرد ٢٩٨ م.آ.ع.ك. امام رضا (ع) ٢٣٧

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي فارس علي آباد  ٣٥٩ م.آ.ع.ك. پيش تازان آئين زندگي  ٢٩٩ م.آ.ع.ك. امام مهدي (عج) ٢٣٨

 م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي فارس مرودشت ٣٦٠ م.آ.ع.ك. تحقيقات صنعتي ايران (تهران)  ٣٠٠ م.آ.ع.ك. انجمن جوشكاري  ٢٣٩

      فروش خودروم.آ.ع.ك. انجمن صيفي شركتهاي خدمات پس از  ٢٤٠
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٥٥ 
 

  
  

  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 م.آ.ع.ك. شهيد محالتي قم  ٤٨١ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها اصفهان ٤٢١ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي قائنات ٣٦١

 م.آ.ع.ك. شهيد مطهري ٤٨٢ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها خراسان رضوي ٤٢٢ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي قزوين  ٣٦٢

 م.آ.ع.ك. شهيد هجرتي نزاجا ٤٨٣ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها فارس ٤٢٣ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي كرج ٣٦٣

 م.آ.ع.ك. شيروان ٤٨٤ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها همدان ٤٢٤ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي كرمان  ٣٦٤
 م.آ.ع.ك. شيرين عسل  ٤٨٥ م.آ.ع.ك. سازمان عقيدتي سياسي ارتش ٤٢٥ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي كرمان (باغين) ٣٦٥

 م.آ.ع.ك. شيشه لرستان  ٤٨٦ م.آ.ع.ك. سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران  ٤٢٦ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي كرمانشاه سرپل ذهاب ٣٦٦

 م.آ.ع.ك. صنايع دستي اردبيل ٤٨٧ م.آ.ع.ك. سازمان مديريت صنعتي اردبيل ٤٢٧ كشاورزي كهگيلويه و بويراحمدم.آ.ع.ك. جهاد  ٣٦٧

 م.آ.ع.ك. صنايع دستي استان تهران  ٤٨٨ م.آ.ع.ك. سازمان مديريت صنعتي خراسان رضوي ٤٢٨ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي گلستان كردكوي ٣٦٨

 م.آ.ع.ك. صنايع دستي استان مركزي ٤٨٩ م.آ.ع.ك. سازمان مديريتي صنعتي سنندج ٤٢٩ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي گيالن رشت  ٣٦٩

 م.آ.ع.ك. صنايع دستي سنندج ٤٩٠ م.آ.ع.ك. سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  ٤٣٠ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي لرستان (اليگودرز) ٣٧٠

 م.آ.ع.ك. صنايع دستي الجين همدان  ٤٩١ م.آ.ع.ك. سازمان همياري شهرداري هاي استان كرمان ٤٣١ كشاورزي لرستان (بروجرد)م.آ.ع.ك. جهاد  ٣٧١

 م.آ.ع.ك. صنايع دستي نقش جهان اصفهان ٤٩٢ م.آ.ع.ك. سراي كيفيت انديشان نوآور بابل ٤٣٢ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي لرستان (خرم آباد) ٣٧٢

 م.آ.ع.ك. صنايع دفاعي زرين شهر ٤٩٣ م.آ.ع.ك. سمبل شيمي ٤٣٣ جهاد كشاورزي مازندران (تنكابن)م.آ.ع.ك.  ٣٧٣

 م.آ.ع.ك. صنايع غالت قائم(عج) 1 ٤٩٤م.آ.ع.ك. سنندج  ٤٣٤ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي مازندران بابلسر ٣٧٤

 م.آ.ع.ك. صنايع و معادن قم  ٤٩٥ قارچ صدفي تنكابنم.آ.ع.ك. شركت تعاوني توليد  ٤٣٥ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي مركزي (اراك) ٣٧٥

 م.آ.ع.ك. صنعت غذا (عاليزاد) ٤٩٦ وجرد م.آ.ع.ك. شركت تعاوني توليدكنندگان صنعت كشاورزي و دامپروري بر ٤٣٦ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي مركزي (ساوه) ٣٧٦

 م.آ.ع.ك. صنعت غذا تربت جام ٤٩٧ م.آ.ع.ك. شركت تعاوني توليدي مهستان سبز شمال تنكابن  ٤٣٧ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي هرمزگان (بندرعباس) ٣٧٧

 م.آ.ع.ك. صنعت غذاي تهران  ٤٩٨ م.آ.ع.ك. شركت توليدي پويا غرب ٤٣٨ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي همدان  ٣٧٨

 م.آ.ع.ك. صنعت هوانوردي بندرعباس  ٤٩٩ م.آ.ع.ك. شركت توليدي دشت مرغاب يك و يك ٤٣٩ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي يزد  ٣٧٩

 م.آ.ع.ك. صنعت هوانوردي تهران  ٥٠٠ م.آ.ع.ك. شركت توليدي فرش ايران سپهر  ٤٤٠ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي اروميه ٣٨٠

 م.آ.ع.ك. صنعت هوانوردي مشهد  ٥٠١ م.آ.ع.ك. شركت خدمات دريايي تايدواتر خاورميانه بندرعباس  ٤٤١ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي خراسان رضوي ٣٨١

 م.آ.ع.ك. علوم پزشكي كوار ٥٠٢ م.آ.ع.ك. شركت خدمات علمي صنعتي خراسان رضوي مشهد ٤٤٢ م.آ.ع.ك. جهاد كشاورزي زراعت گياهان دارويي ٣٨٢

 م.آ.ع.ك. علوم پزشكي بم ٥٠٣ م.آ.ع.ك. شركت داده پردازي ايران  ٤٤٣ م.آ.ع.ك. جواداالئمه يزد ٣٨٣

 م.آ.ع.ك. علوم پزشكي بندرعباس ٥٠٤ م.آ.ع.ك. شركت دانش پژوهان ايران سوله اردبيل ٤٤٤ م.آ.ع.ك. چرم تهران ٣٨٤

 م.آ.ع.ك. علوم و صنايع شيالتي خليج فارس ٥٠٥ م.آ.ع.ك. شركت ذوب آهن ٤٤٥ م.آ.ع.ك. چناران ٣٨٥

 م.آ.ع.ك. علوم و فنون فارابي ٥٠٦ م.آ.ع.ك. شركت ذوب آهن اردبيل ٤٤٦ م.آ.ع.ك. حفاظت محيط زيست  ٣٨٦

 م.آ.ع.ك. علوم و فنون قزوين ٥٠٧ م.آ.ع.ك. شركت زغال سنگ البرز شرقي  ٤٤٧ م.آ.ع.ك. حوزه مركزي سپاه (تهران) ٣٨٧

 م.آ.ع.ك. علويجه ٥٠٨ م.آ.ع.ك. شركت زغال سنگ كرمان ٤٤٨ م.آ.ع.ك. حوزه هنري واحد كرمان ٣٨٨

 م.آ.ع.ك. فارسان ٥٠٩ م.آ.ع.ك. شركت سهامي عام صنعتي مينو ٤٤٩ م.آ.ع.ك. خاتم االنبياء ٣٨٩

 مازندران  1م.آ.ع.ك. فرهنگ  و هنر واحد  ٥١٠ م.آ.ع.ك. شركت سيمان آبيك ٤٥٠ كاشان 17م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد  ٣٩٠

 اصفهان 1م.آ.ع.ك. فرهنگ . هنر واحد  ٥١١ م.آ.ع.ك. شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي ٤٥١ قائم شهر 19م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد  ٣٩١

 اراك 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٢ م.آ.ع.ك. شركت صنايع غذايي قدس رضوي ٤٥٢ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد اردبيل ٣٩٢

 تهران  1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٣ م.آ.ع.ك. شركت صنايع فلزي سازه هاي سنگين مازندران  ٤٥٣ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد اسالمشهر ٣٩٣

 خمين 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٤ م.آ.ع.ك. شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران شيراز ٤٥٤ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد تهران ٣٩٤

 زاهدان 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٥ م.آ.ع.ك. شركت صنعتي آما  ٤٥٥ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد رشت  ٣٩٥

 كرمانشاه 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٦ م.آ.ع.ك. شركت صنعتي حديد اراك ٤٥٦ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد رفسنجان  ٣٩٦

 گيالن رشت  1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٧ م.آ.ع.ك. شركت صنعتي زرماكارون ٤٥٧ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد زاهدان ٣٩٧

 همدان  1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٨ م.آ.ع.ك. شركت صنعتي كوشا (كرج) ٤٥٨ كارگر واحد شهرقدسم.آ.ع.ك. خانه  ٣٩٨

 يزد 1م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥١٩ م.آ.ع.ك. شركت صنعتي مهرام ٤٥٩ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد قزوين ٣٩٩

 موسيقي 11م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢٠ صنعت آيريام.آ.ع.ك. شركت فراز  ٤٦٠ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد كرمان ٤٠٠

 خراسان رضوي  2م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢١ م.آ.ع.ك. شركت فوالدين ذوب آمل فذا ٤٦١ م.آ.ع.ك. خانه كارگر واحد مشهد ٤٠١

 مازندران 2هنر واحد م.آ.ع.ك. فرهنگ و  ٥٢٢ م.آ.ع.ك. شركت كارخانجات پارس الكتريك ٤٦٢ م.آ.ع.ك. خانه كارگر ٤٠٢

 مازندران  3م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢٣ م.آ.ع.ك. شركت گز سكه عتيق ٤٦٣ م.آ.ع.ك. خبر مشهد ٤٠٣

 بابل 4م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢٤ م.آ.ع.ك. شركت گسترش انفورماتيك ايران  ٤٦٤ م.آ.ع.ك. خبرنگاران ٤٠٤

 تهران  5م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد  ٥٢٥ م.آ.ع.ك. شركت ملي نفت كش ايران ٤٦٥ كرمانم.آ.ع.ك. خدمات جهانگردي استان  ٤٠٥

 م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد اردبيل ٥٢٦ م.آ.ع.ك. شركت مهركام پارس تهران ٤٦٦ م.آ.ع.ك. خراسان رضوي ٤٠٦

 م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد قم  ٥٢٧ م.آ.ع.ك. شركت مهندسي و تحقيقات صنايع الستيك تهران ٤٦٧ م.آ.ع.ك. خرم اباد  ٤٠٧

 مازندران 5م.آ.ع.ك. فرهنگ و هنر واحد ٥٢٨ م.آ.ع.ك. شركت هپكو (اراك) ٤٦٨ م.آ.ع.ك. خور و بيابانك ٤٠٨

 م.آ.ع.ك. فرهنگي هنري شهرداري تهران  ٥٢٩ م.آ.ع.ك. شركت لوله سازي اهواز ٤٦٩ م.آ.ع.ك. دانشكده شهيد مطهري ٤٠٩

 م.آ.ع.ك. فنون و خدمات هوايي تهران ٥٣٠ م.آ.ع.ك. شهربابك  1 ٤٧٠دره شهرم.آ.ع.ك.  ٤١٠

٤١١ 
م.آ.ع.ك. دفتر آموزش و پژوهش استانداري سيستان و 

 م.آ.ع.ك. فنون و خدمات هوايي مشهد ٥٣١ م.آ.ع.ك. شهرداري خرم آباد  ٤٧١ بلوچستان

 م.آ.ع.ك. كارآموزان چالوس ٥٣٢ م.آ.ع.ك. شهرداري قم  ٤٧٢ م.آ.ع.ك. راه و ترابري ٤١٢

 م.آ.ع.ك. كاربردي جهاد كشاورزي قم ٥٣٣ م.آ.ع.ك. شهرداري مشهد  ٤٧٣ م.آ.ع.ك. زرين شهر ٤١٣

 م.آ.ع.ك. كارخانجات مخابراتي ايران شيراز ٥٣٤ م.آ.ع.ك. شهرداري مهاباد ٤٧٤ م.آ.ع.ك. ساپكو (تهران)  ٤١٤
 م.آ.ع.ك. كازرون ٥٣٥ م.آ.ع.ك. شهرداري هاي استان اصفهان ٤٧٥ م.آ.ع.ك. سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد  ٤١٥

 م.آ.ع.ك. كانون سردفترداران و دفتر ياران ٥٣٦ م.آ.ع.ك. شهرداري هاي شيراز  ٤٧٦ م.آ.ع.ك. سازمان بهزيستي استان گيالن ٤١٦

 م.آ.ع.ك. كنگان ٥٣٧ م.آ.ع.ك. شهرداري ورامين ٤٧٧ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها  ٤١٧

 م.آ.ع.ك. كيش ٥٣٨ م.آ.ع.ك. شهرداري بناب ٤٧٨ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها (تهران) ٤١٨

 2م.آ.ع.ك. گچساران  ٥٣٩ م.آ.ع.ك. شهيد چمران فاوا ٤٧٩ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها (خوزستان) ٤١٩
 م.آ.ع.ك. گروه صنعتي ايران خودرو ٥٤٠ م.آ.ع.ك. شهيد دستوره تهران ٤٨٠ م.آ.ع.ك. سازمان زندان ها (كرمان) ٤٢٠
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 م.غ.ا. پارس ٦٦١ م.آ.ع.ك. واحد آموزشي گيالن  ٦٠١ م.آ.ع.ك. گروه صنعتي صفا ٥٤١

 م.غ.ا. پارسا 54 ٦٦٢م.آ.ع.ك. واحد ٦٠٢ م.آ.ع.ك. گروه كارخانجات پارت الستيك ٥٤٢

 م.غ.ا. پارسيان  ٦٦٣ م.آ.ع.ك. ورزش وجوانان خراسان رضوي ٦٠٣ م.آ.ع.ك. گلپايگان ٥٤٣

 م.غ.ا. پاسارگاد ٦٦٤ م.آ.ع.ك.بندرسازان گناوه ٦٠٤ م.آ.ع.ك. گلدشت كالردشت ٥٤٤

 م.غ.ا. پرتو ٦٦٥ م.آ.ع.ك.جهاد كشاورزي مازندران ساري 2 ٦٠٥م.آ.ع.ك. گنبد كاووس  ٥٤٥
 م.غ.ا. پرديسان ٦٦٦ موسسه غیر انتفاعی ---- م.آ.ع.ك. الرستان ٥٤٦

 م.غ.ا. پرندك ٦٦٧ م.غ.ا. ابرار ٦٠٦ م.آ.ع.ك. ماشين سازي اراك ٥٤٧

 م.غ.ا. پژوهش صنايع ايران  ٦٦٨ م.غ.ا. ابن يمين ٦٠٧ م.آ.ع.ك. مالك اشتر اصفهان ٥٤٨

 م.غ.ا. پلدختر ٦٦٩ م.غ.ا. اترك ٦٠٨ م.آ.ع.ك. مالك اشتر تهران ٥٤٩

 م.غ.ا. پويا ٦٧٠ م.غ.ا. اثيرالدين ابهري  ٦٠٩ م.آ.ع.ك. مالياتي اصفهان ٥٥٠

 م.غ.ا. پويش ٦٧١ م.غ.ا. اجتهاد ٦١٠ م.آ.ع.ك. مالياتي اهواز ٥٥١

 م.غ.ا. پويندگان ٦٧٢ م.غ.ا. احرار ٦١١ م.آ.ع.ك. مالياتي زاهدان ٥٥٢

 م.غ.ا. پيام گلپايگان   ٦٧٣ م.غ.ا. اديان و مذاهب  ٦١٢ م.آ.ع.ك. مالياتي قم ٥٥٣

 م.غ.ا. پيشتازان ٦٧٤ م.غ.ا. اديب مازندران  ٦١٣ م.آ.ع.ك. مالياتي مشهد ٥٥٤

 م.غ.ا. پيوند ٦٧٥ م.غ.ا. اديبان  ٦١٤ م.آ.ع.ك. مباركه ٥٥٥

 م.غ.ا. تابران  ٦٧٦ م.غ.ا. ارس ٦١٥ م.آ.ع.ك. مجتمع هوا دريا ٥٥٦

 م.غ.ا. تابناك ٦٧٧ م.غ.ا. ارشاد دماوند ٦١٦ م.آ.ع.ك. مخابرات آذربايجان شرقي ٥٥٧

 م.غ.ا. تاكستان ٦٧٨ م.غ.ا. ارم ٦١٧ م.آ.ع.ك. مخابرات تهران ٥٥٨

 تجن م.غ.ا. ٦٧٩ م.غ.ا. اروندان ٦١٨ م.آ.ع.ك. مخابرات كرمان ٥٥٩

 م.غ.ا. تعالي ٦٨٠ م.غ.ا. استرآباد ٦١٩ م.آ.ع.ك. مديريت صنعتي شيراز ٥٦٠

 م.غ.ا. تفتان ٦٨١ م.غ.ا. اسرار ٦٢٠ م.آ.ع.ك. مشهد ٥٦١

 م.غ.ا. تميشان ٦٨٢ م.غ.ا. اسوه ٦٢١ م.آ.ع.ك. مطالعات و مشاوره سياحتي گردشگران بنياد ٥٦٢

 م.غ.ا. توحيد ٦٨٣ م.غ.ا. اشراق ٦٢٢ پشتيباني آستان قدس رضويم.آ.ع.ك. معاونت توسعه مديريت و  ٥٦٣

 م.غ.ا. توران ٦٨٤ م.غ.ا. افاق ٦٢٣ م.آ.ع.ك. مالير ٥٦٤

 م.غ.ا. تـوس ٦٨٥ م.غ.ا. افضل كرماني ٦٢٤ م.آ.ع.ك. منابع طبيعي دكتر جوانشير ٥٦٥

 م.غ.ا. ثامن ٦٨٦ م.غ.ا. اقبال الهوري ٦٢٥ م.آ.ع.ك. مهران ٥٦٦

 م.غ.ا. جابربن حيان ٦٨٧ م.غ.ا. اكباتان ٦٢٦ م.آ.ع.ك. ميبد ٥٦٧

 م.غ.ا. جامي ٦٨٨ م.غ.ا. البرز ٦٢٧ م.آ.ع.ك. ميراث بيستون ٥٦٨

 م.غ.ا. جاويد ٦٨٩ م.غ.ا. الغدير ٦٢٨ م.آ.ع.ك. ميراث خراسان رضوي ٥٦٩

 اردبيلم.غ.ا. جهاد دانشگاهي  ٦٩٠ م.غ.ا. المهدي  ٦٢٩ م.آ.ع.ك. ميراث هگمتانه ٥٧٠

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اردكان ٦٩١ م.غ.ا. الوند ٦٣٠ م.آ.ع.ك. ميرزا كوچك خان رشت ٥٧١

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اشكذريزد ٦٩٢ م.غ.ا. اميد نهاوند ٦٣١ م.آ.ع.ك. نجف آباد ٥٧٢

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اصفهان   ٦٩٣ م.غ.ا. اميرالمومنين ٦٣٢ م.آ.ع.ك. نهبندان ٥٧٣

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي اهواز (خوزستان) ٦٩٤ م.غ.ا. امين  ٦٣٣ م.آ.ع.ك. ني ريز ٥٧٤

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي رشت و فومن  ٦٩٥ م.غ.ا. انديشمند ٦٣٤ م.آ.ع.ك. نيرو محركه ٥٧٥

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي كاشمر ٦٩٦ م.غ.ا. اهل بيت  ٦٣٥ م.آ.ع.ك. نيروي انتظامي خراسان رضوي ٥٧٦

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي كرمانشاه ٦٩٧ م.غ.ا. ايران زمين ٦٣٦ م.آ.ع.ك. نيروي انتظامي كرمانشاه ٥٧٧

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي همدان  ٦٩٨ م.غ.ا. ايرانيكا ٦٣٧ م.آ.ع.ك. هتلداري و جهانگردي پرديسان ٥٧٨

 م.غ.ا. جهاد دانشگاهي يزد ٦٩٩ م.غ.ا. ايساتيس ٦٣٨ م.آ.ع.ك. هرند ٥٧٩

 م.غ.ا. جواد يزد ٧٠٠ م.غ.ا. ايوانكي  ٦٣٩ م.آ.ع.ك. هالل احمر  بوشهر ٥٨٠

 م.غ.ا. حافظ  ٧٠١ م.غ.ا. آبا ٦٤٠ م.آ.ع.ك. هالل احمر اراك ٥٨١

 م.غ.ا. حكمت    ٧٠٢ م.غ.ا. آباداني و توسعه روستاها ٦٤١ م.آ.ع.ك. هالل احمر اردبيل ٥٨٢

 م.غ.ا. حكمت رضوي ٧٠٣ م.غ.ا. آباده  ٦٤٢ م.آ.ع.ك. هالل احمر استان كرمان ٥٨٣

 م.غ.ا. حكيم جرجاني ٧٠٤ م.غ.ا. آپادانا ٦٤٣ م.آ.ع.ك. هالل احمر استان كهگيلويه و بوير احمد ٥٨٤

 م.غ.ا. حكيم نظامي ٧٠٥ م.غ.ا. آذرآبادگان ٦٤٤ م.آ.ع.ك. هالل احمر استان گلستان ٥٨٥

 م.غ.ا. حكيمان ٧٠٦ آرادان م.غ.ا. ٦٤٥ م.آ.ع.ك. هالل احمر استان همدان  ٥٨٦

 م.غ.ا. خاتـم  ٧٠٧ م.غ.ا. آفرينش ٦٤٦ م.آ.ع.ك. هالل احمر اصفهان ٥٨٧

 م.غ.ا. خاوران  ٧٠٨ م.غ.ا. آمل  ٦٤٧ م.آ.ع.ك. هالل احمر اهواز ٥٨٨

 م.غ.ا. خراسان  ٧٠٩ م.غ.ا. آيندگان ٦٤٨ م.آ.ع.ك. هالل احمر ايالم ٥٨٩

 م.غ.ا. خرد ٧١٠ م.غ.ا. باختــــر ٦٤٩ م.آ.ع.ك. هالل احمر تبريز ٥٩٠

 م.غ.ا. خزر ٧١١ م.غ.ا. بحرالعلوم ٦٥٠ م.آ.ع.ك. هالل احمر خراسان رضوي ٥٩١

 م.غ.ا. خوارزمي ٧١٢ م.غ.ا. برآيند ٦٥١ م.آ.ع.ك. هالل احمر زاهدان ٥٩٢

 م.غ.ا. خيام  ٧١٣ م.غ.ا. بزرگمهر ٦٥٢ م.آ.ع.ك. هالل احمر سنندج ٥٩٣

 م.غ.ا. دارالفنون ٧١٤ م.غ.ا. بصير آبيك ٦٥٣ هالل احمر سيستان بلوچستانم.آ.ع.ك.  ٥٩٤

 م.غ.ا. دانش پژوهان سپاهان ٧١٥ م.غ.ا. بعثــــت ٦٥٤ م.آ.ع.ك. هالل احمر شهركرد ٥٩٥

 م.غ.ا. دانشستان ٧١٦ م.غ.ا. بنيان ٦٥٥ م.آ.ع.ك. هالل احمر كرمانشاه ٥٩٦

 م.غ.ا. دانشكاه بين المللي چابهار ٧١٧ م.غ.ا. بهــار ٦٥٦ م.آ.ع.ك. هالل احمر گلستان ٥٩٧

 م.غ.ا. دانشكده اصول الدين ٧١٨ م.غ.ا. بهاران ٦٥٧ م.آ.ع.ك. هالل احمر مازندران ٥٩٨

 م.غ.ا. دانشكده الهيات و معارف اسالمي (هدي) ٧١٩ م.غ.ا. بهمنيار ٦٥٨ م.آ.ع.ك. هواشناسي و علوم جو اصفهان ٥٩٩

 م.غ.ا. دانشكده امام صادق ٧٢٠ م.غ.ا. بينالود ٦٥٩ هرمزگان (بندرلنگه)  1 م.آ.ع.ك. واحد ٦٠٠

   م.غ.ا. بيهق ٦٦٠    
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه ردیف
 م.غ.ا. كوشيار ٨٤١ م.غ.ا. صبا ٧٨١ م.غ.ا. دانشكده علوم حديث  ٧٢١

 م.غ.ا. كــومـــش ٨٤٢ م.غ.ا. صبح صادق  ٧٨٢ م.غ.ا. دانشكده معارف قراني (دارالقران) ٧٢٢

 م.غ.ا. گلستان ٨٤٣ م.غ.ا. صدرالمتالهين (صدرا) ٧٨٣ م.غ.ا. دانشگاه امام رضا ٧٢٣

 م.غ.ا. گنجنامه ٨٤٤ م.غ.ا. صفاهان ٧٨٤ م.غ.ا. دانشگاه علم و فرهنگ ٧٢٤

 م.غ.ا. المعي گرگاني ٨٤٥ م.غ.ا. صنعتي فوالد ٧٨٥ اسالمي رضوي م.غ.ا. دانشگاه علوم ٧٢٥

 م.غ.ا. لقمان حكيم ٨٤٦ م.غ.ا. صنعتي قائم ٧٨٦ م.غ.ا. دانشگاه علوم و فنون مازندران ٧٢٦

 م.غ.ا. ليان ٨٤٧ م.غ.ا. صنعتي مازندران ٧٨٧ م.غ.ا. دانشگاه مفيد (دارالعلم) ٧٢٧

 م.غ.ا. ماد ٨٤٨ م.غ.ا. صنعتي مراغه  ٧٨٨ م.غ.ا. دانشوران  ٧٢٨

 م.غ.ا. مارليك ٨٤٩ م.غ.ا. طبرستان  ٧٨٩ م.غ.ا. دز ٧٢٩

 م.غ.ا. مازيار ٨٥٠ م.غ.ا. طبري  ٧٩٠ م.غ.ا. دنا ٧٣٠

 م.غ.ا. مجازي رايانه اي ٨٥١ م.غ.ا. عالي علوم پزشكي وارستگان مشهد ٧٩١ م.غ.ا. ديلمان  ٧٣١

 م.غ.ا. مجازي فارابي ٨٥٢ م.غ.ا. عرفان ٧٩٢ م.غ.ا. راغب اصفهاني ٧٣٢

 م.غ.ا. مجازي مهرالبرز ٨٥٣ م.غ.ا. عطار ٧٩٣ م.غ.ا. راه دانش  ٧٣٣

 م.غ.ا. مركز جهاني علوم اسالمي ٨٥٤ م.غ.ا. عقيق ٧٩٤ م.غ.ا. راهبرد شمال ٧٣٤

 م.غ.ا. مشاهير ٨٥٥ م.غ.ا. عالءالدوله سمناني ٧٩٥ م.غ.ا. راهيان نور ٧٣٥

 م.غ.ا. مطهر ٨٥٦ م.غ.ا. عالمه اميني ٧٩٦ ربع رشيدي م.غ.ا. ٧٣٦

 م.غ.ا. معصوميه ٨٥٧ م.غ.ا. عالمه جعفري ٧٩٧ م.غ.ا. رجاء ٧٣٧

 م.غ.ا. مفاخر ٨٥٨ م.غ.ا. عالمه خوئي ٧٩٨ م.غ.ا. رحمان ٧٣٨

 م.غ.ا. مقدس اردبيلي ٨٥٩ م.غ.ا. عالمه دهخدا ٧٩٩ م.غ.ا. رشد دانش ٧٣٩

 م.غ.ا. مهدعلم ٨٦٠ م.غ.ا. عالمه رفيعي ٨٠٠ م.غ.ا. رشديه ٧٤٠

 م.غ.ا. مهر اراك ٨٦١ م.غ.ا. عالمه فيض كاشاني ٨٠١ م.غ.ا. رفاه ٧٤١

 م.غ.ا. مهر آستان ٨٦٢ م.غ.ا. عالمه قزويني ٨٠٢ م.غ.ا. رودكي ٧٤٢

 م.غ.ا. مهر كرمان ٨٦٣ م.غ.ا. عالمه مجلسي ٨٠٣ م.غ.ا. روزبه  ٧٤٣

 م.غ.ا. مهرآوران ٨٦٤ م.غ.ا. عالمه محدث نوري ٨٠٤ م.غ.ا. روزبهان ٧٤٤

 م.غ.ا. مهرگان ٨٦٥ م.غ.ا. عالمه نائيني ٨٠٥ م.غ.ا. زاگرس ٧٤٥

 م.غ.ا. موالنا ٨٦٦ م.غ.ا. علم و فن  ٨٠٦ م.غ.ا. زرنديه  ٧٤٦

 م.غ.ا. مولوي ٨٦٧ شمسم.غ.ا. علم و فناوري ٨٠٧ م.غ.ا. زرينه ٧٤٧

 م.غ.ا. ميثاق ٨٦٨ م.غ.ا. علم وفنـاوري سپاهان  ٨٠٨ م.غ.ا. زنــــــد ٧٤٨

 م.غ.ا. ميرداماد ٨٦٩ م.غ.ا. علوي (بدون پذيرش) ٨٠٩ م.غ.ا. سارويه ٧٤٩

 م.غ.ا. ميرعماد ٨٧٠ م.غ.ا. عين القضات ٨١٠ م.غ.ا. ساريان  ٧٥٠

 م.غ.ا. ميزان ٨٧١ م.غ.ا. غزالي ٨١١ م.غ.ا. ساعي ٧٥١

 م.غ.ا. ناصرخسرو ٨٧٢ غياث الدين جمشيد كاشانيم.غ.ا.  ٨١٢ م.غ.ا. سبحان ٧٥٢

 م.غ.ا. نبي اكرم ٨٧٣ م.غ.ا. فاران ٨١٣ م.غ.ا. سبز ٧٥٣

 م.غ.ا. نجف آباد ٨٧٤ م.غ.ا. فجر ٨١٤ م.غ.ا. سبالن ٧٥٤

 م.غ.ا. نديشه جهرم ٨٧٥ م.غ.ا. فخر رازي ٨١٥ م.غ.ا. سپهر ٧٥٥

 م.غ.ا. نژند ٨٧٦ گرگانيم.غ.ا. فخرالدين اسعد  ٨١٦ م.غ.ا. سجاد  ٧٥٦

 م.غ.ا. نقش جهان ٨٧٧ م.غ.ا. فردوس ٨١٧ م.غ.ا. سراج  ٧٥٧

 م.غ.ا. نوآوران ٨٧٨ م.غ.ا. فرزانگان ٨١٨ م.غ.ا. سردار جنگل ٧٥٨

 م.غ.ا. نوبن ٨٧٩ م.غ.ا. فرهيختگان ٨١٩ م.غ.ا. سلمان ٧٥٩

 نورطوبي(مجازي )م.غ.ا.  ٨٨٠ م.غ.ا. فروردين ٨٢٠ م.غ.ا. سمنگان  ٧٦٠

 م.غ.ا. نيما ٨٨١ م.غ.ا. فضيلت ٨٢١ م.غ.ا. سنــا ٧٦١

 م.غ.ا. هاتف ٨٨٢ م.غ.ا. فن و دانش ٨٢٢ م.غ.ا. سناباد ٧٦٢

 م.غ.ا. هدف ٨٨٣ م.غ.ا. فيض االسالم ٨٢٣ م.غ.ا. سنايي ٧٦٣

 م.غ.ا. هراز ٨٨٤ م.غ.ا. قـدر ٨٢٤ م.غ.ا. سهروردي  ٧٦٤

 م.غ.ا. هشت بهشت ٨٨٥ م.غ.ا. قدير ٨٢٥ م.غ.ا. سوره تهران ٧٦٥

 م.غ.ا. هنر ٨٨٦ م.غ.ا. قشم ٨٢٦ م.غ.ا. سيلك ٧٦٦

 م.غ.ا. هيركانيا ٨٨٧ م.غ.ا. كادوس ٨٢٧ م.غ.ا. سينا ٧٦٧

 م.غ.ا. ياسين ٨٨٨ م.غ.ا. كار (رفسنجان) ٨٢٨ م.غ.ا. شانديز ٧٦٨

 عالي پيامبر اعظم (ص)مجتمع آموزش  ٨٨٩ م.غ.ا. كار (قزوين) ٨٢٩ م.غ.ا. شاهرود ٧٦٩

 مجتمع آموزش عالي جهرم ٨٩٠ م.غ.ا. كار(خرمدره) ٨٣٠ م.غ.ا. شرق گلستان ٧٧٠

 مجتمع آموزش عالي كازرون  ٨٩١ م.غ.ا. كارون ٨٣١ م.غ.ا. شفق ٧٧١

 مجتمع آموزشي عالي بناب ٨٩٢ م.غ.ا. كاسپين ٨٣٢ م.غ.ا. شمال  ٧٧٢

 مجتمع آموزشي و پژوهشي اصفهان ٨٩٣ م.غ.ا. كاوش ٨٣٣ م.غ.ا. شمس ٧٧٣

 مجتمع آموزشي و پژوهشي خراسان رضوي ٨٩٤ م.غ.ا. كاويان ٨٣٤ م.غ.ا. شهاب دانش ٧٧٤

 مجتمع آموزشي و پژوهشي غرب ٨٩٥ م.غ.ا. كرمان ٨٣٥ م.غ.ا. شهريار ٧٧٥

 مجتمع آموزشي و پژوهشي فارس ٨٩٦ م.غ.ا. كسري ٨٣٦ م.غ.ا. شهيداشرفي اصفهاني ٧٧٦

 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان ٨٩٧ م.غ.ا. كمال ٨٣٧ م.غ.ا. شهيدرضايي ٧٧٧

 مدرسه عالي شهيدمطهري ٨٩٨ م.غ.ا. كمال الملك ٨٣٨ م.غ.ا. شيخ بهايي ٧٧٨

 مركز آموزش عالي كتابداري ٨٩٩ م.غ.ا. كميل ٨٣٩ م.غ.ا. صالحان ٧٧٩

 مركز آموزش منابع طبيعي مازندران (كالرآباد) ٩٠٠ م.غ.ا. كوثـــر ٨٤٠ م.غ.ا. صائب ٧٨٠
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 د.آ.ا.و. رودهن ١٠٢١ د.آ.ا.و. بندرلنگه ٩٦١ موسسه آموزش عالي آزاد خوارزمي خراسان رضوي ٩٠١

 د.آ.ا.و. زابل ١٠٢٢ د.آ.ا.و. بندرماهشهر ٩٦٢ موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران  ٩٠٢

 د.آ.ا.و. زاهد شهر  ١٠٢٣ د.آ.ا.و. بهار ٩٦٣ موسسه آموزش عالي استهبان  ٩٠٣

 د.آ.ا.و. زاهدان ١٠٢٤ د.آ.ا.و. بهبهان ٩٦٤ موسسه آموزش عالي اقليد ٩٠٤

 د.آ.ا.و. زرقان ١٠٢٥ د.آ.ا.و. بهشهر ٩٦٥ سرم سازي رازيموسسه تحقيقات واكسن و  ٩٠٥

 د.آ.ا.و. زرنديه ١٠٢٦ د.آ.ا.و. بوشهر ٩٦٦ موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون ٩٠٦

 د.آ.ا.و. زنجان ١٠٢٧ د.آ.ا.و. بوكان ٩٦٧ موسسه آموزش عالي گناباد ٩٠٧

 د.آ.ا.و. زنجان ١٠٢٨ بويين زهراد.آ.ا.و.  ٩٦٨ موسسه آموزش عالي مهر كرمان ٩٠٨

 د.آ.ا.و. ساري ١٠٢٩ د.آ.ا.و. بيرجند ٩٦٩ موسسه آموزش عالي نور دانش ٩٠٩

 د.آ.ا.و. ساوه ١٠٣٠ د.آ.ا.و. بيضا(فارس) ٩٧٠ موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن خراسان رضوي  ٩١٠

 د.آ.ا.و. سبزوار ١٠٣١ د.آ.ا.و. پارس آباد مغان ٩٧١ موسسه آموزشي عالي غيرانتفاعي گنبد كاووس ٩١١

 د.آ.ا.و. سپيدان ١٠٣٢ د.آ.ا.و. پارسيان ٩٧٢ دانشگاه آزاد اسالمی ----

 د.آ.ا.و. سراب ١٠٣٣ د.آ.ا.و. پرند ٩٧٣ د.آ.ا.و. ابركوه ٩١٢

 د.آ.ا.و. سراوان ١٠٣٤ د.آ.ا.و. پيشوا ٩٧٤ د.آ.ا.و. ابهر ٩١٣

 د.آ.ا.و. سروستان ١٠٣٥ د.آ.ا.و. تاكستان ٩٧٥ د.آ.ا.و. اراك ٩١٤

 د.آ.ا.و. سقز ١٠٣٦ د.آ.ا.و. تالش ٩٧٦ د.آ.ا.و. اراك فلق ٩١٥

 د.آ.ا.و. سلماس ١٠٣٧ د.آ.ا.و. تبريز ٩٧٧ د.آ.ا.و. اردبيل ٩١٦

 د.آ.ا.و. سما خميني شهر ١٠٣٨ د.آ.ا.و. تربت جام ٩٧٨ د.آ.ا.و. اردستان ٩١٧

 د.آ.ا.و. سمنان ١٠٣٩ د.آ.ا.و. تربت حيدريه ٩٧٩ د.آ.ا.و. اردكان ٩١٨

 د.آ.ا.و. سنندج ١٠٤٠ د.آ.ا.و. تفت ٩٨٠ د.آ.ا.و. ارسنجان ٩١٩

 د.آ.ا.و. سوادكوه ١٠٤١ د.آ.ا.و. تفرش ٩٨١ د.آ.ا.و. اروميه ٩٢٠

 د.آ.ا.و. سيرجان ١٠٤٢ د.آ.ا.و. تنكابن ٩٨٢ د.آ.ا.و. استهبان ٩٢١

 د.آ.ا.و. شادگان ١٠٤٣ د.آ.ا.و. تهران جنوب ٩٨٣ د.آ.ا.و. اسدآباد ٩٢٢

 د.آ.ا.و. شاهرود ١٠٤٤ د.آ.ا.و. تهران شرق ٩٨٤ د.آ.ا.و. اسفراين ٩٢٣

 د.آ.ا.و. شبستر ١٠٤٥ د.آ.ا.و. تهران شمال ٩٨٥ د.آ.ا.و. اسالمشهر ٩٢٤

 د.آ.ا.و. شهر ١٠٤٦ د.آ.ا.و. تهران مركز ٩٨٦ د.آ.ا.و. اشكذر ٩٢٥

 د.آ.ا.و. شهر ري ١٠٤٧ د.آ.ا.و. تويسركان ٩٨٧ د.آ.ا.و. اصفهان ٩٢٦

 د.آ.ا.و. شهربابك ١٠٤٨ د.آ.ا.و. تيران ٩٨٨ د.آ.ا.و. اقليد ٩٢٧

 د.آ.ا.و. شهرضا ١٠٤٩ د.آ.ا.و. جزيره قشم ٩٨٩ د.آ.ا.و. الكترونيكي (مجازي) ٩٢٨

 د.آ.ا.و. شهرقدس ١٠٥٠ د.آ.ا.و. جلفا ٩٩٠ د.آ.ا.و. اليگودرز ٩٢٩

 د.آ.ا.و. شهرقدس تهران ١٠٥١ د.آ.ا.و. جهرم ٩٩١ امارات متحده عربي د.آ.ا.و. ٩٣٠

 د.آ.ا.و. شهركرد ١٠٥٢ د.آ.ا.و. جويبار ٩٩٢ د.آ.ا.و. اميديه ٩٣١

 د.آ.ا.و. شهرمجلسي ١٠٥٣ د.آ.ا.و. جيرفت ٩٩٣ د.آ.ا.و. انار ٩٣٢

 شهريارد.آ.ا.و.  ١٠٥٤ د.آ.ا.و. چالوس و نوشهر  ٩٩٤ د.آ.ا.و. انديمشك ٩٣٣

 د.آ.ا.و. شوشتر ١٠٥٥ د.آ.ا.و. خارك ٩٩٥ د.آ.ا.و. اهر ٩٣٤

 د.آ.ا.و. شيراز ١٠٥٦ د.آ.ا.و. خاش ٩٩٦ د.آ.ا.و. اهواز ٩٣٥

 د.آ.ا.و. شيروان ١٠٥٧ د.آ.ا.و. خدابنده ٩٩٧ د.آ.ا.و. ايذه ٩٣٦

 د.آ.ا.و. صحنه ١٠٥٨ د.آ.ا.و. خرم آباد ٩٩٨ د.آ.ا.و. ايرانشهر ٩٣٧

 د.آ.ا.و. صفادشت ١٠٥٩ د.آ.ا.و. خلخال ٩٩٩ د.آ.ا.و. ايالم ٩٣٨

 د.آ.ا.و. صوفيان ١٠٦٠ د.آ.ا.و. خمين ١٠٠٠ د.آ.ا.و. ايلخچي ٩٣٩

 د.آ.ا.و. طبس ١٠٦١ د.آ.ا.و. خوراسگان ١٠٠١ د.آ.ا.و. آبادان وخرمشهر ٩٤٠

 د.آ.ا.و. عجب شير ١٠٦٢ د.آ.ا.و. خورموج ١٠٠٢ د.آ.ا.و. آباده ٩٤١

 د.آ.ا.و. علوم پزشكي تهران ١٠٦٣ د.آ.ا.و. خوي ١٠٠٣ د.آ.ا.و. آذرشهر ٩٤٢

 د.آ.ا.و. علوم دارويي  ١٠٦٤ د.آ.ا.و. داراب ١٠٠٤ د.آ.ا.و. آزادشهر ٩٤٣

 د.آ.ا.و. علوم دارويي تهران ١٠٦٥ د.آ.ا.و. دامغان ١٠٠٥ د.آ.ا.و. آستارا ٩٤٤

 د.آ.ا.و. علوم و تحقيقات اصفهان ١٠٦٦ د.آ.ا.و. دزفول ١٠٠٦ د.آ.ا.و. آشتيان ٩٤٥

 د.آ.ا.و. علوم و تحقيقات تهران ١٠٦٧ د.آ.ا.و. دشتستان ١٠٠٧ د.آ.ا.و. آغاجاري ٩٤٦

 د.آ.ا.و. علوم و تحقيقات فارس ١٠٦٨ د.آ.ا.و. دليجان ١٠٠٨ د.آ.ا.و. آيت اله آملي ٩٤٧

 كتولد.آ.ا.و. علي آباد  ١٠٦٩ د.آ.ا.و. دماوند ١٠٠٩ د.آ.ا.و. بابل ٩٤٨

 د.آ.ا.و. فراهان ١٠٧٠ د.آ.ا.و. دندانپزشكي تهران ١٠١٠ د.آ.ا.و. بافت ٩٤٩

 د.آ.ا.و. فردوس ١٠٧١ د.آ.ا.و. دهاقان ١٠١١ د.آ.ا.و. بافق يزد ٩٥٠

 د.آ.ا.و. فريدن ١٠٧٢ د.آ.ا.و. دهدشت ١٠١٢ د.آ.ا.و. بردسكن ٩٥١

 فسا د.آ.ا.و. ١٠٧٣ د.آ.ا.و. دورود  ١٠١٣ د.آ.ا.و. بروجرد ٩٥٢

 د.آ.ا.و. فالورجان ١٠٧٤ د.آ.ا.و. دولت آباد اصفهان ١٠١٤ د.آ.ا.و. بشاگرد ٩٥٣

 د.آ.ا.و. فيروزآباد ١٠٧٥ د.آ.ا.و. رامسر ١٠١٥ د.آ.ا.و. بم ٩٥٤

 د.آ.ا.و. فيروزكوه ١٠٧٦ د.آ.ا.و. رامهرمز ١٠١٦ د.آ.ا.و. بناب ٩٥٥

 د.آ.ا.و. قائم شهر ١٠٧٧ د.آ.ا.و. رباط كريم ١٠١٧ د.آ.ا.و. بندر جاسك ٩٥٦

 د.آ.ا.و. قائنات ١٠٧٨ د.آ.ا.و. رشت ١٠١٨ د.آ.ا.و. بندر دير ٩٥٧

 د.آ.ا.و. قروه ١٠٧٩ د.آ.ا.و. رفسنجان ١٠١٩ د.آ.ا.و. بندرانزلي ٩٥٨

 د.آ.ا.و. قزوين ١٠٨٠ د.آ.ا.و. روانسر  ١٠٢٠ د.آ.ا.و. بندرعباس ٩٥٩

       د.آ.ا.و. بندرگز ٩٦٠
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 د.پ.ن.و.بندرلنگه ١٢٠١ د.آ.ا.و. هيدج ١١٤١ د.آ.ا.و. قشم ١٠٨١

 د.پ.ن.و.بنيس ١٢٠٢ د.آ.ا.و. ورامين ١١٤٢ د.آ.ا.و. قم ١٠٨٢

 د.پ.ن.و.بهار ١٢٠٣ د.آ.ا.و. ياسوج ١١٤٣ د.آ.ا.و. قوچان ١٠٨٣

 د.پ.ن.و.بهارستان ١٢٠٤ د.آ.ا.و. يزد ١١٤٤ د.آ.ا.و. كازرون ١٠٨٤

 د.پ.ن.و.بهبهان ١٢٠٥ د.آ.ا.و. يادگار امام ١١٤٥ د.آ.ا.و. كاشان ١٠٨٥

 د.پ.ن.و.بهشهر ١٢٠٦ دانشگاه پیام نور ----- د.آ.ا.و. كاشمر ١٠٨٦

 د.پ.ن.و.بوانات  ١٢٠٧ د.پ.ن.و.ابركوه ١١٤٦ د.آ.ا.و. كرج  ١٠٨٧

 د.پ.ن.و.بوشهر ١٢٠٨ د.پ.ن.و.ابهر ١١٤٧ د.آ.ا.و. كرمان ١٠٨٨

 د.پ.ن.و.بوكان ١٢٠٩ د.پ.ن.و.اراك ١١٤٨ د.آ.ا.و. كرمانشاه ١٠٨٩

 د.پ.ن.و.بيجار ١٢١٠ د.پ.ن.و.اردبيل ١١٤٩ د.آ.ا.و. كيش ١٠٩٠

 د.پ.ن.و.بيرجند ١٢١١ د.پ.ن.و.اردستان ١١٥٠ د.آ.ا.و. كليبر ١٠٩١

 د.پ.ن.و.بين الملل قشم  ١٢١٢ د.پ.ن.و.اردكان يزد ١١٥١ د.آ.ا.و. كهنوج ١٠٩٢

 د.پ.ن.و.بين المللي عسلويه  ١٢١٣ د.پ.ن.و.اركواز ١١٥٢ د.آ.ا.و. گچساران ١٠٩٣

 د.پ.ن.و.پارس آباد ١٢١٤ د.پ.ن.و.اروميه ١١٥٣ د.آ.ا.و. گرگان ١٠٩٤

 د.پ.ن.و.پاكدشت ١٢١٥ د.پ.ن.و.ازنا ١١٥٤ د.آ.ا.و. گرمسار     ١٠٩٥

 د.پ.ن.و.پاوه ١٢١٦ د.پ.ن.و.استانه اشرفيه  ١١٥٥ د.آ.ا.و. گرمي ١٠٩٦

 د.پ.ن.و.پرديس ١٢١٧ د.پ.ن.و.استهبان ١١٥٦ د.آ.ا.و. گلپايگان ١٠٩٧

 د.پ.ن.و.پرديس تهران ١٢١٨ د.پ.ن.و.اسدآباد ١١٥٧ د.آ.ا.و. گميشان ١٠٩٨

 د.پ.ن.و.پرند ١٢١٩ د.پ.ن.و.اسكو ١١٥٨ د.آ.ا.و. گناباد ١٠٩٩

 د.پ.ن.و.پيرانشهر ١٢٢٠ د.پ.ن.و.اسالم آباد ١١٥٩ د.آ.ا.و. گنبد كاووس ١١٠٠

 د.پ.ن.و.پيشوا ١٢٢١ د.پ.ن.و.اسالم آبادغرب ١١٦٠ د.آ.ا.و. الر ١١٠١

 د.پ.ن.و.تاكستان ١٢٢٢ د.پ.ن.و.اشتهارد ١١٦١ د.آ.ا.و. الرستان ١١٠٢

 د.پ.ن.و.تالش ١٢٢٣ د.پ.ن.و.اشنويه ١١٦٢ د.آ.ا.و. المرد ١١٠٣

 د.پ.ن.و.تبريز  ١٢٢٤ د.پ.ن.و.اصفهان ١١٦٣ د.آ.ا.و. الهيجان ١١٠٤

 د.پ.ن.و.تربت جام ١٢٢٥ د.پ.ن.و.اصفهان بهارستان  ١١٦٤ د.آ.ا.و. لنگرود ١١٠٥

 د.پ.ن.و.تربت حيدريه ١٢٢٦ د.پ.ن.و.اصفهان دولت اباد  ١١٦٥ د.آ.ا.و. ماكو ١١٠٦

 د.پ.ن.و.تركمانچاي ١٢٢٧ د.پ.ن.و.اغاجاري ١١٦٦ د.آ.ا.و. ماهشهر ١١٠٧

 د.پ.ن.و.تفت ١٢٢٨ د.پ.ن.و.الشتر ١١٦٧ د.آ.ا.و. مباركه ١١٠٨

 د.پ.ن.و.تكاب ١٢٢٩ د.پ.ن.و.الوان ١١٦٨ د.آ.ا.و. مجازي ١١٠٩

 د.پ.ن.و.تهران ١٢٣٠ د.پ.ن.و.الوند ١١٦٩ د.آ.ا.و. مجلسي ١١١٠

 د.پ.ن.و.تهران جنوب ١٢٣١ د.پ.ن.و.اليگودرز ١١٧٠ د.آ.ا.و. محالت ١١١١

 د.پ.ن.و.تهران شرق ١٢٣٢ د.پ.ن.و.انار ١١٧١ د.آ.ا.و. مراغه ١١١٢

 د.پ.ن.و.تهران شمال ١٢٣٣ د.پ.ن.و.انديكا ١١٧٢ د.آ.ا.و. مرند ١١١٣

 د.پ.ن.و.تهران مركز ١٢٣٤ د.پ.ن.و.انديمشك ١١٧٣ د.آ.ا.و. مرودشت ١١١٤

 د.پ.ن.و.تويسركان ١٢٣٥ د.پ.ن.و.اهر ١١٧٤ مسجد سليماند.آ.ا.و.  ١١١٥

 د.پ.ن.و.تيران ١٢٣٦ د.پ.ن.و.اهواز ١١٧٥ د.آ.ا.و. مشكين شهر ١١١٦

 د.پ.ن.و.ثالث باباجاني ١٢٣٧ د.پ.ن.و.اوز ١١٧٦ د.آ.ا.و. مشهد ١١١٧

 د.پ.ن.و.جاجرم ١٢٣٨ د.پ.ن.و.ايذه ١١٧٧ د.آ.ا.و. مالير ١١١٨

 د.پ.ن.و.جرقويه عليا ١٢٣٩ د.پ.ن.و.ايرانشهر ١١٧٨ د.آ.ا.و. ملكان ١١١٩

 د.پ.ن.و.جعفريه ١٢٤٠ د.پ.ن.و.ايالم ١١٧٩ د.آ.ا.و. ممسني ١١٢٠

 د.پ.ن.و.جهرم ١٢٤١ د.پ.ن.و.ايالم سرابله ١١٨٠ د.آ.ا.و. ممقان ١١٢١

 د.پ.ن.و.جوانرود ١٢٤٢ د.پ.ن.و.آبادان ١١٨١ د.آ.ا.و. مهاباد ١١٢٢

 د.پ.ن.و.جونقان ١٢٤٣ د.پ.ن.و.آباده ١١٨٢ مهديشهرد.آ.ا.و.  ١١٢٣

 د.پ.ن.و.جيرفت  ١٢٤٤ د.پ.ن.و.آبدانان ١١٨٣ د.آ.ا.و. مياندوآب ١١٢٤

 د.پ.ن.و.چابهار ١٢٤٥ د.پ.ن.و.آران و بيدگل ١١٨٤ د.آ.ا.و. ميانه ١١٢٥

 د.پ.ن.و.چمستان ١٢٤٦ د.پ.ن.و.آستانه اشرفيه ١١٨٥ د.آ.ا.و. ميبد ١١٢٦

 د.پ.ن.و.چناران ١٢٤٧ د.پ.ن.و.آمل ١١٨٦ د.آ.ا.و. ميمه ١١٢٧

 د.پ.ن.و.چهار چشمه ١٢٤٨ د.پ.ن.و.بابل ١١٨٧ د.آ.ا.و. نائين ١١٢٨

 د.پ.ن.و.حسن اباد ١٢٤٩ د.پ.ن.و.باغملك ١١٨٨ د.آ.ا.و. نجف آباد ١١٢٩

 د.پ.ن.و.خاروانا ١٢٥٠ د.پ.ن.و.بجستان ١١٨٩ د.آ.ا.و. نراق ١١٣٠

 د.پ.ن.و.خاش ١٢٥١ د.پ.ن.و.بجنورد ١١٩٠ نطنز(مركز آموزش)د.آ.ا.و.  ١١٣١

 د.پ.ن.و.خاوران ١٢٥٢ د.پ.ن.و.برازجان ١١٩١ د.آ.ا.و. نقده ١١٣٢

 د.پ.ن.و.خدابنده ١٢٥٣ د.پ.ن.و.بروجرد  ١١٩٢ د.آ.ا.و. نكا ١١٣٣

 د.پ.ن.و.خرامه ١٢٥٤ د.پ.ن.و.بروجن ١١٩٣ د.آ.ا.و. نور ١١٣٤

 د.پ.ن.و.خرم اباد ١٢٥٥ د.پ.ن.و.بشرويه  ١١٩٤ ممسنيد.آ.ا.و. نوراباد  ١١٣٥

 د.پ.ن.و.خرمشهر ١٢٥٦ د.پ.ن.و.بم  ١١٩٥ د.آ.ا.و. نوشهر ١١٣٦

 د.پ.ن.و.خوراسگان ١٢٥٧ د.پ.ن.و.بناب ١١٩٦ د.آ.ا.و. ني ريز ١١٣٧

 د.پ.ن.و.خوي ١٢٥٨ د.پ.ن.و.بندپي غربي ١١٩٧ د.آ.ا.و. نيشابور ١١٣٨

 د.پ.ن.و.داراب ١٢٥٩ د.پ.ن.و.بندر امام خميني ١١٩٨ د.آ.ا.و. هشترود ١١٣٩

 د.پ.ن.و.داران ١٢٦٠ د.پ.ن.و.بندرتركمن ١١٩٩ د.آ.ا.و. همدان ١١٤٠

   د.پ.ن.و.بندرعباس ١٢٠٠   

  
  

   

MOSHAVERANETAHSILI.IR

MOSHAVERANETAHSILI.IR



  مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بھداشت                                ٩٩آزمون كارشناسي ارشد سال  راھنمای ثبت نام  دفترچه
                                                                                                          

 

٦١ 
 

  
   

  
  

  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف
 د.پ.ن.و.گرگان ١٣٨١ د.پ.ن.و.سيرجان ١٣٢١ د.پ.ن.و.دامغان ١٢٦١

 د.پ.ن.و.گرمسار ١٣٨٢ د.پ.ن.و.سيرجان پاريز ١٣٢٢ د.پ.ن.و.دانسفهان ١٢٦٢

 د.پ.ن.و.گز ١٣٨٣ د.پ.ن.و.سيريك ١٣٢٣ د.پ.ن.و.درگز ١٢٦٣

 د.پ.ن.و.گلپايگان ١٣٨٤ د.پ.ن.و.شادگان ١٣٢٤ د.پ.ن.و.دره شهر ١٢٦٤

 د.پ.ن.و.گناباد ١٣٨٥ د.پ.ن.و.شازند ١٣٢٥ د.پ.ن.و.دزفول ١٢٦٥

 د.پ.ن.و.گناوه ١٣٨٦ د.پ.ن.و.شاهرود ١٣٢٦ د.پ.ن.و.دلفان ١٢٦٦

 د.پ.ن.و.گنبد كاووس ١٣٨٧ د.پ.ن.و.شاهين دژ ١٣٢٧ د.پ.ن.و.دليجان ١٢٦٧

 د.پ.ن.و.گيالن ١٣٨٨ د.پ.ن.و.شاهين شهر ١٣٢٨ د.پ.ن.و.دماوند ١٢٦٨

 د.پ.ن.و.گيالن غرب ١٣٨٩ د.پ.ن.و.شبستر ١٣٢٩ د.پ.ن.و.دهاقان ١٢٦٩

 د.پ.ن.و.الهيجان ١٣٩٠ د.پ.ن.و.شهر بهار ١٣٣٠ د.پ.ن.و.دهدز ١٢٧٠

 د.پ.ن.و.لرستان ١٣٩١ د.پ.ن.و.شهرري ١٣٣١ د.پ.ن.و.دهدشت ١٢٧١

 د.پ.ن.و.لواسانات تهران ١٣٩٢ د.پ.ن.و.شهرضا ١٣٣٢ د.پ.ن.و.دورود ١٢٧٢

 د.پ.ن.و.ليكك ١٣٩٣ د.پ.ن.و.شهركرد ١٣٣٣ د.پ.ن.و.دوگنبدان ١٢٧٣

 د.پ.ن.و.ماكو ١٣٩٤ د.پ.ن.و.شهريار ١٣٣٤ د.پ.ن.و.دولت اباد ١٢٧٤

 د.پ.ن.و.ماهدشت  ١٣٩٥ د.پ.ن.و.شوشتر ١٣٣٥ د.پ.ن.و.ديواندره ١٢٧٥

 د.پ.ن.و.مباركه ١٣٩٦ د.پ.ن.و.شيراز ١٣٣٦ د.پ.ن.و.راسك ١٢٧٦

 د.پ.ن.و.محالت ١٣٩٧ د.پ.ن.و.صحنه ١٣٣٧ د.پ.ن.و.رامسر ١٢٧٧

 د.پ.ن.و.محموداباد  ١٣٩٨ د.پ.ن.و.صفاشهر ١٣٣٨ د.پ.ن.و.رامشير ١٢٧٨

 د.پ.ن.و.مراغه ١٣٩٩ د.پ.ن.و.طبس ١٣٣٩ د.پ.ن.و.رامهرمز ١٢٧٩

 د.پ.ن.و.مرند ١٤٠٠ د.پ.ن.و.غرب ١٣٤٠ د.پ.ن.و.رباط كريم ١٢٨٠

 د.پ.ن.و.مرودشت ١٤٠١ د.پ.ن.و.فارسان ١٣٤١ د.پ.ن.و.رزن ١٢٨١

 د.پ.ن.و.مريوان ١٤٠٢ د.پ.ن.و.فراهان  ١٣٤٢ د.پ.ن.و.رضوانشهر ١٢٨٢

 د.پ.ن.و.مسجد سليمان ١٤٠٣ د.پ.ن.و.فرخشهر ١٣٤٣ د.پ.ن.و.رفسنجان ١٢٨٣

 د.پ.ن.و.مشكين شهر ١٤٠٤ د.پ.ن.و.فردوس ١٣٤٤ د.پ.ن.و.روانسر ١٢٨٤

 د.پ.ن.و.مشهد ١٤٠٥ د.پ.ن.و.فريدون شهر ١٣٤٥ د.پ.ن.و.رودان دهبارز ١٢٨٥

 د.پ.ن.و.مالرد  ١٤٠٦ د.پ.ن.و.فريمان ١٣٤٦ د.پ.ن.و.رودبار جنوب ١٢٨٦

 د.پ.ن.و.مالير  ١٤٠٧ د.پ.ن.و.فسا ١٣٤٧ د.پ.ن.و.رودسر ١٢٨٧

 د.پ.ن.و.ملكان ١٤٠٨ د.پ.ن.و.فهرج ١٣٤٨ د.پ.ن.و.ري ١٢٨٨

 د.پ.ن.و.ممسني ١٤٠٩ د.پ.ن.و.فيروزاباد ١٣٤٩ د.پ.ن.و.ريگان ١٢٨٩

 د.پ.ن.و.ممقان ١٤١٠ د.پ.ن.و.قائن ١٣٥٠ د.پ.ن.و.زا ١٢٩٠

 د.پ.ن.و.منجيل ١٤١١ د.پ.ن.و.قدمگاه ١٣٥١ د.پ.ن.و.زابل ١٢٩١

 د.پ.ن.و.منوجان ١٤١٢ د.پ.ن.و.قرچك ١٣٥٢ د.پ.ن.و.زاهدان  ١٢٩٢

 د.پ.ن.و.مهاباد ١٤١٣ د.پ.ن.و.قروه ١٣٥٣ د.پ.ن.و.زبرخان قدمگاه رضوي ١٢٩٣

 د.پ.ن.و.مهريز ١٤١٤ د.پ.ن.و.قزوين  ١٣٥٤ د.پ.ن.و.زرند ١٢٩٤

 د.پ.ن.و.مياندواب ١٤١٥ د.پ.ن.و.قشم ١٣٥٥ د.پ.ن.و.زرين شهر ١٢٩٥

 د.پ.ن.و.ميبد ١٤١٦ د.پ.ن.و.قصر شيرين ١٣٥٦ د.پ.ن.و.زنجان ١٢٩٦

 د.پ.ن.و.نايين ١٤١٧ د.پ.ن.و.قم ١٣٥٧ د.پ.ن.و.زنگي آباد ١٢٩٧

 د.پ.ن.و.نجف اباد ١٤١٨ د.پ.ن.و.قهدريجان ١٣٥٨ د.پ.ن.و.زنوز ١٢٩٨

 د.پ.ن.و.نرماشير  ١٤١٩ د.پ.ن.و.قوچان ١٣٥٩ د.پ.ن.و.زهك ١٢٩٩

 د.پ.ن.و.نسيم شهر بهارستان ١٤٢٠ د.پ.ن.و.قيدار ١٣٦٠ د.پ.ن.و.زواره ١٣٠٠

 د.پ.ن.و.نظر اباد ١٤٢١ د.پ.ن.و.قيروكارزين ١٣٦١ د.پ.ن.و.ساري ١٣٠١

 د.پ.ن.و.نقده ١٤٢٢ د.پ.ن.و.كازرون ١٣٦٢ د.پ.ن.و.ساوه ١٣٠٢

 د.پ.ن.و.نمين ١٤٢٣ د.پ.ن.و.كاشان ١٣٦٣ د.پ.ن.و.سبزوار ١٣٠٣

 د.پ.ن.و.نهاوند ١٤٢٤ د.پ.ن.و.كاشمر ١٣٦٤ د.پ.ن.و.سپيدان ١٣٠٤

 د.پ.ن.و.نودان ١٤٢٥ د.پ.ن.و.كبودرآهنگ ١٣٦٥ د.پ.ن.و.سرابله ١٣٠٥

 د.پ.ن.و.نوش آباد  ١٤٢٦ د.پ.ن.و.كرج ١٣٦٦ د.پ.ن.و.سرايان ١٣٠٦

 د.پ.ن.و.نوشهر ١٤٢٧ د.پ.ن.و.كردكوي ١٣٦٧ د.پ.ن.و.سرپل ذهاب ١٣٠٧

 د.پ.ن.و.نيشابور ١٤٢٨ د.پ.ن.و.كرمان ١٣٦٨ د.پ.ن.و.سرخس ١٣٠٨

 د.پ.ن.و.نيكشهر ١٤٢٩ د.پ.ن.و.كرمان باغين  ١٣٦٩ د.پ.ن.و.سردشت ١٣٠٩

 د.پ.ن.و.هرسين ١٤٣٠ د.پ.ن.و.كرمان نرماشير ١٣٧٠ د.پ.ن.و.سروآباد ١٣١٠

 د.پ.ن.و.هرند ١٤٣١ د.پ.ن.و.كرمانشاه ١٣٧١ د.پ.ن.و.سروستان ١٣١١

 د.پ.ن.و.هريس ١٤٣٢ د.پ.ن.و.كالله ١٣٧٢ د.پ.ن.و.سرواليت ١٣١٢

 د.پ.ن.و.هشترود ١٤٣٣ د.پ.ن.و.كليبر ١٣٧٣ د.پ.ن.و.سقز ١٣١٣

 د.پ.ن.و.هشتگرد ١٤٣٤ د.پ.ن.و.كنگاور ١٣٧٤ د.پ.ن.و.سلسله ١٣١٤

 د.پ.ن.و.هفتگل ١٤٣٥ د.پ.ن.و.كهنوج ١٣٧٥ د.پ.ن.و.سلماس ١٣١٥

 د.پ.ن.و.همدان ١٤٣٦ د.پ.ن.و.كوهپايه ١٣٧٦ د.پ.ن.و.سميرم ١٣١٦

 د.پ.ن.و.نودان ١٤٣٧ د.پ.ن.و.كوهدشت  ١٣٧٧ د.پ.ن.و.سنقر ١٣١٧

 د.پ.ن.و.ورامين ١٤٣٨ د.پ.ن.و.گاليكش ١٣٧٨ د.پ.ن.و.سنندج ١٣١٨

 د.پ.ن.و.ورزنه ١٤٣٩ د.پ.ن.و.گتوند ١٣٧٩ د.پ.ن.و.سي سخت ١٣١٩

 د.پ.ن.و.ياسوج ١٤٤٠ د.پ.ن.و.گچساران ١٣٨٠ د.پ.ن.و.سيب سوران ١٣٢٠

 د.پ.ن.و.يزد  ١٤٤١      
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  : نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ۴جدول شماره ادامه 
 دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف دانشگاه  ردیف

  شده و عنوان تایپ شوددرفرم ثبت نام این گزینه انتخاب  نباشد، درصورتیکه دانشگاه یامرکزی جزءلیست  سایر:
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  بسیار مھم 
ھر دلیل، تغییر حوزه امتحانی،  ، به ھیچ عنوان و بهو ویرایش  پس از پایان ثبت نام آزمون

  .الزم در انتخاب حوزه امتحانی بعمل آیدباشد. لذا دقت امکانپذیر نمی
  
  
 
  
  
  
  
  

  : نام شھرستانھاي محل اجراي آزمون۵جدول شماره 
 نام شھرستان نام شھرستان

  سنندج  اراك
 شیراز ارومیه
 شھركرد اردبیل
 قزوين اصفھان
 قم اھواز
  كاشان  ايالم

 كرمان بندرعباس
 كرمانشاه بیرجند
  گرگان  بوشھر
  گنایاد تبريز
  الر تھران
  خرم آباد رشت
 مشھد زاھدان
 ھمدان زنجان
 ياسوج ساري
 يزد سمنان
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  : مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع غیر ايراني در جمھوري اسالمي ايران ۶جدول شماره 
 شھرستانھاي ممنوعه استان رديف

 باشد. اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می رقی شآذربایجان ١
 باشد.اقامت اتباع افغانی درسطح استان وكلیه اتباع غیر ايراني درشھرھاي مرزي استان ممنوع مي آذربایجان غربی  ٢

ھای پارس آباد، بیله سوار، گرمی، اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت اتباع عراقی در شھرستان اردبیل ٣
 باشد . مشکین شھر و نمین ممنوع می

ھای نطنز، فریدن، فریدون شھر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخش مرکزی اقامت اتباع افغانی در شھرستان اصفھان ۴
 باشد . اصفھان، دھاقان، نائین، گلپایگان، خور، بیابانك، اردستان، ابوزيد از شھرستان آران و بیدگل ممنوع می

اتباع خارجي در شھرستان ھای مھران و دھلران و شھرھای اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت كلیه  ایالم  ۵
 باشد . مرزی ممنوع می

  فاقد ممنوعیت .  البرز  ۶
 باشد .  اقامت اتباع افغانی در شھرستان ھای دیلم و گناوه ممنوع می بوشھر ٧
 افغاني.شھرداري تھران براي اتباع  ١٣فاقد ممنوعیت به استثناي منطقه خجیر در منطقه  تھران  ٨
 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می چھارمحال بختیاری ٩

 خراسان جنوبی ١٠
زيركوه، فردوس و سرایان و  درمیان، قاين، ھای مرزي نھبندان، سربیشه،اقامت كلیه اتباع خارجي در شھرستان

ھاي بیرجند و خوسف مجاز است. اقامت اتباع باشد . اقامت اتباع افغاني در شھرستانطبس ممنوع می
 عراقی در سطح استان ممنوع است . 

 باشد .اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان ممنوع می خراسان شمالی ١١

درگزممنوع و  ھای مرزی:تربت جام،قوچان، تایباد،خواف،سرخس،کالت نادریاقامت اتباع افغانی در شھرستان خراسان رضوی ١٢
 است . 

 خوزستان ١٣
باشد. اقامت و تردد اتباع خارجي در اقامت اتباع افغانی درسطح استان به استثناءشھرستان گتوندممنوع مي

تبصره : اقامت اتباع خارجي داراي گذرنامه و  باشد.دشت آزادگان ممنوع می خرمشھر، ھای آبادان،شھرستان
 باشد . و خرمشھر بالمانع می ھای آباداناقامت معتبر در شھرستان

اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع مي باشد. صرفاً شھرستانھای زنجان و خدابنده برای اقامت اتباع  زنجان ١۴
 باشد . عراقی مجاز می

 سیستان و بلوچستان ١۵
  باشد . اقامت اتباع افغانی و عراقی در كل استان ممنوع می

ھاي خاش، ھاي مرزي شھرستانھای زابل، ھیرمند، زھك و بخشخارجي در شھرستاناقامت و تردد اتباع 
 باشد. ايرانشھر، سراوان، چابھار ممنوع می

 سمنان ١۶
تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي قصر بھرام، مركز آزمايش معراج يك، منطقه دامغان از 

ھاي شاھرود و دامغان باشد.اقامت اتباع افغاني در شھرستانممنوع میجاده جندق بطرف مركز آزمايش سراج 
 ممنوع است.

ريز و خنج ني ھای فیروز آباد ، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مھر، رستم،اقامت اتباع افغانی در شھرستان فارس ١٧
 باشد .ممنوع می

 باشد. برای اقامت اتباع افغانی ممنوع میبه استثناء شھرستان قزوین، سایر شھرھای استان  قزوین ١٨
 فاقد ممنوعیت. قم  ١٩

ھای منوجان، بافت، عنبرآباد، قلعه گنج، ريگان، بم، فھرج رودبار، فارياب، اقامت اتباع افغانی در شھرستان کرمان ٢٠
 باشد . نرماشیر، كھنوج، جیرفت، انار و اتباع عراقی در سطح استان ممنوع می

 باشد اقامت اتباع افغانی درسطح استان و كلیه اتباع خارجي در شھرھاي مرزي استان ممنوع مي کرمانشاه ٢١

- اقامت اتباع افغانی در سطح استان  و اقامت كلیه اتباع خارجي در بخش مركزي شھرستان سقز و شھرستان کردستان ٢٢
 شھرھا) مھمان باشد .( به استثناھاي بانه و مريوان و شھرھاي مرزي استان ممنوع مي

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می بویراحمد کھگیلویه و ٢٣
 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد .  گیالن ٢۴
 باشد . صرفاً شھرستان ھای گرگان و گنبد برای اقامت اتباع افغانی مجاز می گلستان ٢۵
 باشد . افغانی در سطح استان ممنوع میاقامت اتباع  لرستان ٢۶
 باشد . ني در كل استان ممنوع مي اقامت اتباع افغا مازندران ٢٧

ھای آشتیان، تفرش، فراھان، فرمھین،خمین، شازند، محالت، زرندیه، کمیجان اقامت اتباع افغانی در شھرستان مرکزی ٢٨
 باشد . و بخش خنداب از توابع اراک ممنوع می

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می ھمدان ٢٩

  ھاي كیش، حاجي آباد، قشم، ابوموسي، جاسك ممنوع میباشد.اقامت اتباع عراقي در شھرستان ھرمزگان ٣٠
 .اقامت اتباع افغانی در كل استان ممنوع می باشد

 باشد .  اقامت اتباع افغانی در شھرستانھای خاتم و بافق ممنوع می یزد ٣١
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  %١٠شته ھای ھمنام مجازدر انتخاب سھمیه استعداد درخشان بدون آزمون ر -٧جدول شماره 
  كارشناسي كارشناسي ارشد  ردیف

  بھداشت عمومی  آموزش بھداشت  ١
  ھوشبری  آموزش ھوشبری  ٢
  اتاق عمل  اتاق عمل  ٣
  اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي  اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي  ۴
  بینائي سنجي  بینائي سنجي  ۵
  حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلین  حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلین  ۶
  تكنولوژي پرتودرماني  راديوبیولوژي و حفاظت پرتويي(مجموعه فیزیک پزشکی)  ٧
  – تكنولوژي پرتوشناسي  راديوبیولوژي و حفاظت پرتويي(مجموعه فیزیک پزشکی)  ٨

  ایھسته تکنولوژی پزشکی
  شنوايي شناسي  شنوائي شناسي  ٩

  علوم و صنايع غذايي(گرايشھاي مختلف )  علوم و صنايع غذائي (گرايش كنترل كیفي و بھداشتي )  ١٠
  فیزيوتراپي  فیزيوتراپي(مجموعه فیزیوتراپی)  ١١
  فیزيوتراپي  فیزيوتراپي ورزشي(مجموعه فیزیوتراپی)  ١٢
   -تكنولوژي پرتودرماني  فناوري تصويربرداري پزشكي  ١٣

  ایتکنولوژی پزشکی ھسته
  تكنولوژي پرتوشناسي  فناوري تصويربرداري پزشكي  ١۴
  فناوري اطالعات سالمت  فناوري اطالعات سالمت  ١۵
  كاردرماني  كاردرماني  ١۶
  كتابداري واطالع رساني پزشكي  كتابداري و اطالع رساني پزشكي  ١٧
  گفتار درماني  گفتار درماني  ١٨
  مديريت خدمات بھداشتي درماني  مديريت خدمات بھداشتي درماني  ١٩
  مددكاري اجتماعي  مددكاري اجتماعي  ٢٠
  مھندسي بھداشت حرفه اي  ايمھندسي بھداشت حرفه  ٢١
  علوم آزمايشگاھي  )١بیوشیمي بالیني (مجموعه علوم آزمايشگاھي   ٢٢
  آزمايشگاھيعلوم   )١ژنتیك انساني (مجموعه علوم آزمايشگاھي   ٢٣
  علوم آزمايشگاھي  )٢ايمني شناسي (مجموعه علوم آزمايشگاھي   ٢۴
  علوم آزمايشگاھي  )٢خون شناسي آزمايشگاھي و بانك خون (مجموعه علوم آزمايشگاھي   ٢۵
  علوم آزمايشگاھي  )٣قارچ شناسي پزشكي (مجموعه علوم آزمايشگاھي   ٢۶
  علوم آزمايشگاھي  )٣آزمايشگاھي میكروب شناسي پزشكي (مجموعه علوم   ٢٧
  علوم آزمايشگاھي  )٣ويروس شناسي پزشكي(مجموعه علوم آزمايشگاھي   ٢٨
  علوم آزمايشگاھي  )٣انگل شناسي(مجموعه علوم آزمايشگاھي   ٢٩
  پرستاري  روان پرستاري(مجموعه پرستاری)  ٣٠
  پرستاري  ي(مجموعه پرستاری)جراح -پرستاري داخلي   ٣١
  پرستاري  سالمت جامعه(مجموعه پرستاری)پرستاري   ٣٢
  پرستاري  پرستاري كودكان (مجموعه پرستاری)  ٣٣
  پرستاري  پرستاري نظامي (مجموعه پرستاری)  ٣۴
  پرستاري  پرستاري مراقبت ھاي ويژه نوزادان(مجموعه پرستاری)  ٣۵
  پرستاري  ان(مجموعه پرستاری)پرستاري مراقبت ھاي ويژه کودک  ٣۶
  پرستاري  توانبخشي (مجموعه پرستاری)پرستاري   ٣٧
  پرستاري  پرستاري اورژانس (مجموعه پرستاری)  ٣٨
  پرستاري  پرستاري مراقبت ھاي ويژه (مجموعه پرستاری)  ٣٩
  پرستاري  پرستاري سالمندي (مجموعه پرستاری)  ۴٠
  علوم تغذيه  علوم تغذيه (مجموعه تغذیه)  ۴١
  علوم تغذيه  غیرمترقبه (مجموعه تغذیه)علوم تغذيه در بحران و حوادث   ۴٢
  علوم تغذيه  علوم بھداشتي در تغذيه (مجموعه تغذیه)  ۴٣
  علوم تغذيه  (مجموعه تغذیه)تغذیه بالینی   ۴۴
  علوم تغذيه  (مجموعه تغذیه)تغذیه ورزشی   ۴۵
  مامائي  مامايي (مجموعه مامایی)  ۴۶
  مامايي  مشاوره در مامايي (مجموعه مامایی)  ۴٧
  مھندسي بھداشت محیط  سم شناسي محیط (مجموعه بھداشت محیط)  ۴٨
  مھندسي بھداشت محیط  مديريت پسماند (مجموعه بھداشت محیط)  ۴٩
  مھندسي بھداشت محیط  مھندسي بھداشت محیط (مجموعه بھداشت محیط)  ۵٠
بھره برداري و نگھداري از تاسیسات بھداشتي شھري (مجموعه بھداشت   ۵١

  بھداشت محیطمھندسي   محیط)
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  سمه تعاليب                    
    (توسط دانشگاه)   -----------------شماره       

  (توسط دانشگاه) -------------------تاريخ
  

   ١فرم شماره                    
مخصوص اعالم میانگین معدل تعداد واحدھای گذرانده دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی 

  عالی مراكز آموزش ودانشگاھھا 
  ٩٩سال  متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد

  
  

  -----------------------آموزشي دانشگاه / موسسه آموزش عالی محترم معاون / مدير :به 
  

   متولد سال: --------------------------، كدملي: --------------------به شماره شناسنامه:  ، -------------------------اینجانب  
  تا تاريخ -------------------رشته  ٩٩سال  كارشناسي ارشد مقطعتقاضي شركت در آزمون م  -----------------فرزند ، ١٣/    /
با تعداد  --------------گرايش  ----------------رشته شبانه  □/روزانه □دوره كارشناسي  مقطعدر  □ ٣١/٦/٩٩ یا   ٣٠/١١/٩٨ □

   .خواھم شد فارغ التحصیلتا كنون، ------واحدھاي گذارنده 
  خواھشمندم دستور فرمايید نسبت به تایید مراتب به مركز سنجش آموزش پزشكي اقدام الزم بعمل آيد. 

  ) ٠٩                     (شماره تلفن ھمراه   
  تاریخ -امضاء داوطلب -نام ونام خانوادگي 

  
  قسمت اول: توسط داوطلب تکمیل شود

  .قسمت دوم: توسط دانشگاه تکمیل شود
  :بدينوسیله اعالم مي دارد

 ،١٣/  /     متولد سال: -----------------------كدملي: --------------به شماره شناسنامه:  ------------------------خانم /آقاي
،  ٣١/٦/٩٩□  // ٣٠/١١/٩٨ □حداكثر تا تاريخ -----------تقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد رشته ،م-------------فرزند 

تعداد  خواھد شد. فارغ التحصیل شبانه □روزانه / □دوره ---------------گرايش ----------------كارشناسي رشته  مقطعدر 
-------------------به حروف  -----------٢٠تا  ٠بر مبنای  و معدل كل واحدھاي گذرانده ------- واحدھاي گذارنده نامبرده تاكنون

  ي باشد. م-----
فاقدھر گونه اعتبار ديگروارزش ترجمه  ه وشدصادر و ارائه به دانشگاه در صورت قبولی  مركزگواھي صرفا" جھت اطالع آن  اين
  باشد.مي

  معاون / مدير امور آموزشي
  یا موسسه آموزش عالی دانشگاه 

  امضا -مھر-نام و نام خانوادگی
  
  

  ات: تذكر
  شود.ھرگونه قلم خوردگي و يا الك گرفتگي  موجب بي اعتبار شدن این گواھي مي-١
 بایست ممھور به مھر دانشگاه يا موسسه مربوطه باشد. فرم فاقد مھر یا مھر غیر واضح، بی اعتبار خواھد بود.این فرم می-٢
تھیه را پیش از ثبت نام در آزمون ، نسخه از این فرم  ٢شود،التحصیل میفارغ  ٣١/٦/٩٩//   ٣٠/١١/٩٨الزم است دانشجوی سال آخر که حداکثر تا تاریخ -٣

مسئولیت عواقب ناشی از عدم دریافت  استنموده و قسمت اول فرم را تکمیل و پس از امضا، به حوزه معاونت آموزشی محل تحصیل خود ارائه دھد. بدیھی 
طی طبق مقررات و این فرم ، یا مغایرت در معدل مندرج در فرم ثبت نام آزمون به عھده داوطلب بوده و در صورت قبولی در آزمون، ضمن لغو قبولی، با فرد خا

   ضوابط برخورد خواھد شد.
باشد،یک را دریافت و پس از تکمیل قسمت دوم که مربوط به دانشگاه یا موسسه می بایست ھردو فرم تکمیل شدهمی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی-٤

   نسخه به داوطلب عودت داده شده و نسخه دوم در پرونده داوطلب جھت ارائه در مواقع لزوم نگھداری شود.
ت خود در دانشجوی سال آخر، الزم است این فرم تایید شده را در نزد خود نگه داشته و در صورت قبولی، به دانشگاه محل پذیرش به منظور تایید وضعی -٥

  ت در معدل سبب لغو قبولی فرد خواھد شد. رتاکید می شود مغایزمان ثبت نام، تحویل دھد. 
تواند نسبت به ویرایش معدل خود اقدام کند. بدیھی است می ویرایششود، در مرحله التحصیل میفارغ ٢٠/٤/٩٩دانشجوی سال آخر که تا تاریخ -٦

   تکمیل نموده و مراحل مذکور را کامل کند.قبل از ویرایش بایست برای این تغییر، مجدداً این فرم را می
بر اساس  تواندنسبت به ویرایش معدل خودشود،در مرحله دریافت کارت میمیالتحصیل فارغ ٣١/٦/٩٩تا تاریخ  و ٢٠/٤/٩٩تاریخ  دانشجوی سال آخر که-٧

    بایست مجدداً این فرم را قبل ازویرایش تکمیل نموده و مراحل مذکور را کامل کند.  اقدام کند. بدیھی است برای این تغییر، می ،واحدھای گذرانده
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