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   محل هاي آزمون سراسري

         1399سال 

  علوم پزشکی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.یک امید براي سیل مشتاقان تحصیالت عالی در سراسر کشور است

  مرکز سنجش ، پذیرش و فارغ التحصیلی

 
         

محل هاي آزمون سراسري/رشته جدول

سال  مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه

علوم پزشکی  گروه رشته هاي
 

  

یک امید براي سیل مشتاقان تحصیالت عالی در سراسر کشور است ،دانشگاه آزاد اسالمی

مرکز سنجش ، پذیرش و فارغ التحصیلی
  

  دانشگاه آزاد اسالمی

 

جدول

مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه

      
 
 

:مقام معظم رهبري   
                  

            
دانشگاه آزاد اسالمی                     

 
 
 
 
 
 
 

 
                        



 

 

 رشته/ شهرهاي آزمون سراسري تکمیل ظرفیت بهمن ماه سال99 دانشگاه آزاد اسالمی

نام 

رشته تحصیلی

کد

 رشته

گــروه

زیر گروه آزمایشی

جنس

 پذیرش

ظرفیت پذیرش 

استان آذربایجان شرقی

102 -  واحد تبریز

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401119
زن و مرد علوم  آزمایشگاهی علوم تجربی 1060114

زن و مرد هوشبري علوم تجربی 1081018

710 -  واحد تبریز-ظرفیت خودگردان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040111
زن و مرد علوم  آزمایشگاهی علوم تجربی 1060111

زن و مرد هوشبري علوم تجربی 1081014

124 -  واحد سراب

زن و مرد تکنولوژي اتاق عمل علوم تجربی 10119116
زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401116

زن و مرد علوم  تغذیه علوم تجربی 11001112

727 -  واحد سراب-ظرفیت خودگردان

زن و مرد تکنولوژي اتاق عمل علوم تجربی 1011914
زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040114

زن و مرد علوم  تغذیه علوم تجربی 1100113

125 -  واحد مرند

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040114
زن و مرد علوم  تغذیه علوم تجربی 11001114

728 -  واحد مرند-ظرفیت خودگردان

زن و مرد علوم  تغذیه علوم تجربی 1100114

استان آذربایجان غربی

103 -  واحد ارومیه

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040116

711 -  واحد ارومیه-ظرفیت خودگردان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040112

استان اردبیل

119 -  واحد اردبیل

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401117

استان اصفهان

175 -  واحد اصفهان - خوراسگان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401120

150 -  واحد نجف آباد

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401119

116 -  واحد کاشان

زن و مرد علوم  آزمایشگاهی علوم تجربی 1060115
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 رشته/ شهرهاي آزمون سراسري تکمیل ظرفیت بهمن ماه سال99 دانشگاه آزاد اسالمی

نام 

رشته تحصیلی

کد

 رشته

گــروه

زیر گروه آزمایشی

جنس

 پذیرش

ظرفیت پذیرش 

زن و مرد مهندسی بهداشت محیط علوم تجربی 1071126

استان ایالم

254 -  واحد ایالم

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401116

900 -  واحد ایالم -ظرفیت خودگردان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040114

استان تهران

839 -  دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

زن و مرد تکنولوژي اتاق عمل علوم تجربی 1011916
زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401138

زن و مرد علوم  آزمایشگاهی علوم تجربی 1060114
زن و مرد هوشبري علوم تجربی 1081016

842 -  دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - ظرفیت خودگردان

زن و مرد تکنولوژي اتاق عمل علوم تجربی 1011915
زن و مرد مهندسی بهداشت محیط علوم تجربی 1071125

250 -  واحد دماوند

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040116

838 -  واحد دماوند-ظرفیت خودگردان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040113

123 -  واحد علوم و تحقیقات

زن و مرد علوم  تغذیه علوم تجربی 11001131

726 -  واحد علوم و تحقیقات-ظرفیت خودگردان

زن و مرد علوم  تغذیه علوم تجربی 1100112

143 -  واحد ورامین

زن و مرد علوم و صنایع غذایی علوم تجربی 11004110

740 -  واحد ورامین-ظرفیت خودگردان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040113
زن و مرد علوم و صنایع غذایی علوم تجربی 1100414

استان چهارمحال وبختیاري

133 -  واحد شهرکرد

 بهداشت عمومی (گرایش بهداشت

خانواده)-کاردانی

زن علوم تجربی 1072124

 بهداشت عمومی (گرایش مبارزه با

بیماریها)-کاردانی

مرد علوم تجربی 10722211
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 رشته/ شهرهاي آزمون سراسري تکمیل ظرفیت بهمن ماه سال99 دانشگاه آزاد اسالمی

نام 

رشته تحصیلی

کد

 رشته

گــروه

زیر گروه آزمایشی

جنس

 پذیرش

ظرفیت پذیرش 

استان خراسان جنوبی

131 -  واحد بیرجند

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040116
زن و مرد مهندسی بهداشت محیط علوم تجربی 1071128

261 -  واحد قاینات

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040114

استان خراسان رضوي

127 -  واحد سبزوار

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401111
زن و مرد علوم و صنایع غذایی علوم تجربی 11004110

 بهداشت عمومی (گرایش مبارزه با

بیماریها)-کاردانی

مرد علوم تجربی 1072228

729 -  واحد سبزوار-ظرفیت خودگردان

زن و مرد علوم و صنایع غذایی علوم تجربی 1100414

206 -  واحد قوچان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040115

111 -  واحد مشهد

زن و مرد تکنولوژي اتاق عمل علوم تجربی 1011915
زن و مرد علوم  آزمایشگاهی علوم تجربی 10601111

زن و مرد هوشبري علوم تجربی 1081013

130 -  واحد نیشابور

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401112

استان خوزستان

747 -  واحد آبادان-ظرفیت خودگردان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040113

106 -  واحد اهواز

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401117

165 -  واحد دزفول

زن مامایی علوم تجربی 1040215

استان زنجان

737 -  واحد زنجان-ظرفیت خودگردان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040112

استان سمنان

189 -  واحد گرمسار

زن و مرد علوم و صنایع غذایی علوم تجربی 11004111

3



 

 

 رشته/ شهرهاي آزمون سراسري تکمیل ظرفیت بهمن ماه سال99 دانشگاه آزاد اسالمی

نام 

رشته تحصیلی

کد

 رشته

گــروه

زیر گروه آزمایشی

جنس

 پذیرش

ظرفیت پذیرش 

835 -  واحد گرمسار-ظرفیت خودگردان

زن و مرد علوم و صنایع غذایی علوم تجربی 1100414

استان سیستان وبلوچستان

109 -  واحد زاهدان

زن و مرد علوم  آزمایشگاهی علوم تجربی 1060115

استان فارس

788 -  واحد آباده-ظرفیت خودگردان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040111

278 -  واحد سروستان

زن و مرد علوم  تغذیه علوم تجربی 11001116

795 -  واحد سروستان-ظرفیت خودگردان

زن و مرد علوم  تغذیه علوم تجربی 1100114

129 -  واحد فیروزآباد

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040118

152 -  واحد کازرون

زن و مرد علوم  آزمایشگاهی علوم تجربی 10601113

استان قزوین

214 -  واحد قزوین

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040118

استان قم

154 -  واحد قم

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040115

استان کردستان

110 -  واحد سنندج

زن مامایی علوم تجربی 1040214

717 -  واحد سنندج-ظرفیت خودگردان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040111

استان کرمان

211 -  واحد زرند

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040114

784 -  واحد زرند-ظرفیت خودگردان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040113
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 رشته/ شهرهاي آزمون سراسري تکمیل ظرفیت بهمن ماه سال99 دانشگاه آزاد اسالمی

نام 

رشته تحصیلی

کد

 رشته

گــروه

زیر گروه آزمایشی

جنس

 پذیرش

ظرفیت پذیرش 

108 -  واحد کرمان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401111
زن مامایی علوم تجربی 1040217

استان کرمانشاه

192 -  واحد کرمانشاه

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040117
زن و مرد بهداشت  عمومی علوم تجربی 1070323

797 -  واحد کرمانشاه-ظرفیت خودگردان

زن و مرد بهداشت  عمومی علوم تجربی 1070323

استان گلستان

393 -  واحد بندرگز

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040113

184 -  واحد علی آبادکتول

زن و مرد بهداشت  عمومی علوم تجربی 1070323

173 -  واحد گرگان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040115
زن و مرد علوم  آزمایشگاهی علوم تجربی 1060117

استان گیالن

202 -  واحد الهیجان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040119

استان لرستان

112 -  واحد بروجرد

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040118

719 -  واحد بروجرد-ظرفیت خودگردان

زن و مرد مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کار علوم تجربی 1071923

148 -  واحد خرم آباد

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401114

744 -  واحد خرم آباد-ظرفیت خودگردان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040114

استان مازندران

156 -  واحد بابل

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401110

753 -  واحد تنکابن-ظرفیت خودگردان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040113
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 رشته/ شهرهاي آزمون سراسري تکمیل ظرفیت بهمن ماه سال99 دانشگاه آزاد اسالمی

نام 

رشته تحصیلی

کد

 رشته

گــروه

زیر گروه آزمایشی

جنس

 پذیرش

ظرفیت پذیرش 

208 -  واحد ساري

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040113
زن و مرد بهداشت  عمومی علوم تجربی 1070327

استان مرکزي

121 -  واحد اراك

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040114
زن و مرد بهداشت  عمومی علوم تجربی 1070323

262 -  واحد خمین

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401116

904 -  واحد خمین-ظرفیت خودگردان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040114

استان هرمزگان

597 -  مرکز آموزش بین المللی قشم

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 10401125

استان همدان

167 -  واحد تویسرکان

زن و مرد پرستاري علوم تجربی 1040114

171 -  واحد همدان

زن و مرد تکنولوژي اتاق عمل علوم تجربی 1011917
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 هاي ستاد پاسخگویی  تلفن

  دانشگاه  و فارغ التحصیلی پذیرش ،مرکز سنجش

4743  

  

 

 

  سامانه روابط عمومی 

  و فارغ التحصیلی پذیرش ،مرکز سنجش

  دانشگاه آزاد اسالمی

Sanjesh.iau.ac.ir 

  

  

اي غیــر انتفــاعی و غیــر دولتــی  دانشــگاه آزاد اســالمی مؤسســه

هـیچ شخصــی اعـم از حقیقـی یــا حقـوقی در آن ســهمی     . اسـت 

. شـود  هاي آن درخود دانشگاه هزینه می نداشته و تمام دریافت

. هیچ کس حق برداشت مبلغی به عنـوان سـهم یـا سـود نـدارد     

رسـد و   می تراز مالی دانشگاه هر سال به تصویب مراجع قانونی

 .قابل ارائه به عموم مردم است
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