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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                      گروه آزمايشي علوم تجربي

  كاربردي هالل ايران -موسسه آموزش عالي علمي 
  توضيحات

جنس 
 پذيرش

  ظرفيت 
پذيرش نيمسال كدرشته   عنوان رشته

 دوره تحصيلي محل
 اول دوم زن مرد

 روزانه 33070 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 8 - زن مرد  
 شهريه پرداز 33071 كمكياعضاي مصنوعي و وسايل  7 - زن مرد 

 * ها رايگان)(تحصيل دركليه رشته محل تهران –دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري 
دانشجويان عالوه بر  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

 روزانه 35606 روانشناسي 18 - زن -  واحد حوزوي را نيز بگذرانند. 22واحدهاي تخصصي مي بايست 
 روزانه 35607 فقه و حقوق اسالمي 18 - 9 9 مندرج در بخش پيوست هاشرايط و ضوابط 

 روزانه 35608 فلسفه و حكمت اسالمي 18 - زن - شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها
دانشجويان كليه  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

 روزانه 35609 فلسفه و كالم اسالمي 18 - - مرد واحدهاي رشته فقه و مباني حقوق اسالمي را نيز ميگذرانند
دانشجويان عالوه بر  -شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها 

 نوبت دوم 35610 روانشناسي 18 - زن - واحد حوزوي را نيز بگذرانند. 22واحدهاي تخصصي مي بايست 
 نوبت دوم 35611 فقه و حقوق اسالمي 18 - زن مرد شرايط و ضوابط مندرج در بخش پيوست ها

جام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق درگاه اطالع * پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه  (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي ان
  ).رساني اين سازمان اعالم خواهد شد

  
دندانپزشكي، داروسازي و دكتري عمومي پزشكي، هاي تحصيلي رشته

 آزاد اسالمي دامپزشكي دانشگاه
 

 واحد تبريز -دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان شرقي 

  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 اول دوم زن مرد محل
 33072 پزشكي 36 - زن مرد  

 33073 دامپزشكيدكتري عمومي  30 - زن مرد 
 33074 دندانپزشكي 16 - زن مرد 

 33075 پزشكي 4 - زن مرد بصورت خودگردان
 33076 دندانپزشكي 4 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد شبستر -دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان شرقي 
 33077 دكتري عمومي دامپزشكي 25 - زن مرد  

 واحد اروميه -آذربايجان غربي دانشگاه آزاد اسالمي استان 
 33078 دكتري عمومي دامپزشكي 25 - زن مرد  

 واحد اردبيل -دانشگاه آزاد اسالمي استان اردبيل 
 33079 پزشكي 24 - زن مرد  

 33080 پزشكي 6 - زن مرد بصورت خودگردان
 واحد خوراسگان -دانشگاه آزاد اسالمي استان اصفهان 

 33081 دندانپزشكي 20 - زن مرد  
 33082 دندانپزشكي - 20 زن مرد 

 33083 دندانپزشكي 5 - زن مرد بصورت خودگردان
 33084 دندانپزشكي - 5 زن مرد بصورت خودگردان

 آبادواحد نجف -دانشگاه آزاد اسالمي استان اصفهان 
 33085 پزشكي 24 - زن مرد  

 33086 پزشكي - 24 زن مرد 
 33087 پزشكي 6 - زن مرد بصورت خودگردان
 33088 پزشكي - 6 زن مرد بصورت خودگردان

 واحد كرج -دانشگاه آزاد اسالمي استان البرز 
 33089 دكتري عمومي دامپزشكي 30 - زن مرد  

 واحد پزشكي تهران -دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران 
 33090 پزشكي 75 - زن مرد  

 33091 پزشكي - 75 زن مرد 
 33092 داروسازي 40 - زن مرد 
 33093 داروسازي - 40 زن مرد 
 33094 دندانپزشكي 40 - زن مرد 
 33095 دندانپزشكي - 40 زن مرد 

محل برگزاري دوره علوم پايه در جزيره كيش  – بصورت خودگردان
 33096 پزشكي 19 - زن مرد  باشد.مي

 33097 پزشكي - 19 زن مرد بصورت خودگردان
 33098 داروسازي 10 - زن مرد بصورت خودگردان
 33099 داروسازي - 10 زن مرد بصورت خودگردان
محل برگزاري دوره علوم پايه در جزيره كيش  –بصورت خودگردان 

 33100 دندانپزشكي 10 - زن مرد باشد.مي

 واحد علوم و تحقيقات -دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران 
 33102 دكتري عمومي دامپزشكي 50 - زن مرد  
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  واحد شهركرد -دانشگاه آزاد اسالمي استان چهارمحال و بختياري 
  ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات

كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال
 اول دوم زن مرد محل

 33103 دكتري عمومي دامپزشكي 25 - زن مرد  

 واحد مشهد -دانشگاه آزاد اسالمي استان خراسان رضوي 
 33104 پزشكي 29 - زن مرد  

 33105 پزشكي - 29 زن مرد 
 33106 پزشكي 6 - زن مرد بصورت خودگردان
 33107 پزشكي - 6 زن مرد بصورت خودگردان

 واحد دامغان -دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان 
 33108 داروسازي 16 - زن مرد  

 33109 داروسازي 4 - زن مرد بصورت خودگردان

  واحد شاهرود -سمنان دانشگاه آزاد اسالمي استان 
 33110 پزشكي 24 - زن مرد  

 33111 پزشكي 6 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد گرمسار -دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان 
 33112 دكتري عمومي دامپزشكي 30 - زن مرد  

 واحد زاهدان -دانشگاه آزاد اسالمي استان سيستان وبلوچستان 
 33113 پزشكي 20 - زن مرد  

 33114 پزشكي 5 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد شيراز -دانشگاه آزاد اسالمي استان فارس 
 33115 دندانپزشكي 16 - زن مرد  

 33116 دندانپزشكي 4 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد كازرون -دانشگاه آزاد اسالمي استان فارس 
 33117 پزشكي 16 - زن مرد  

 33118 دامپزشكيدكتري عمومي  25 - زن مرد 
 33119 پزشكي 4 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد قم -دانشگاه آزاد اسالمي استان قم 
 33120 پزشكي - 20 زن مرد  

 33121 پزشكي - 5 زن مرد بصورت خودگردان

 واحد سنندج -دانشگاه آزاد اسالمي استان كردستان 
 33122 دكتري عمومي دامپزشكي 25 - زن مرد  

 واحد كرمان -آزاد اسالمي استان كرمان دانشگاه 
 33123 پزشكي 24 - زن مرد  

 33124 پزشكي 6 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد بروجرد -دانشگاه آزاد اسالمي استان لرستان 
 33125 دندانپزشكي 20 - زن مرد  

 33126 دندانپزشكي 5 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد آيت ا... آملي -مازندران دانشگاه آزاد اسالمي استان 
 33127 داروسازي 16 - زن مرد  

 33128 داروسازي 4 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد بابل -دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران 
 33129 دكتري عمومي دامپزشكي 25 - زن مرد  

 واحد تنكابن -دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران 
 33130 پزشكي 16 - زن مرد  

 33131 پزشكي 4 - زن مرد بصورت خودگردان

 واحد ساري -دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران 
 33132 پزشكي 24 - زن مرد  

 33133 پزشكي - 24 زن مرد 
 33134 پزشكي 6 - زن مرد بصورت خودگردان
 33135 پزشكي - 6 زن مرد بصورت خودگردان

 مركز آموزش بين المللي قشم -هرمزگان دانشگاه آزاد اسالمي استان 
دوره علوم پايه در جزيره قشم و دوره فيزيوپاتولوژي و باليني در 

 33136 پزشكي 25 - زن مرد  بصورت خودگردان بندرعباس برگزار مي گردد.

 واحد يزد -دانشگاه آزاد اسالمي استان يزد 
 33137 پزشكي 28 - زن مرد  

 33138 پزشكي 7 - زن مرد بصورت خودگردان
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