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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مقدمه:

براي تمامي پويندگان و پژوهندگان عرصه علم و آگاهي و اميد سربلندي براي داوطلبان عزيز، الهي  با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق 
با هدف تامين  1400هاي گروه پزشكي سال ارشد ناپيوسته رشتهضوابط و شرايط انتخاب رشته محل تحصيل آزمون پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي

  .گرددنيروي انساني متعهد و متخصص به شرح زير اعالم مي
ابتدا كارنامه علمي در اختيار داوطلبان قرار داده شده است تا بتوانند با آگاهي از  ،) 1400-1401(سال تحصيلي  1400در آزمون كارشناسي ارشد سال 

با انتخاب (همزمان  بود.خواهد ماه جاري  شهريور 4لغايت  2 تاريخحل از زمان انتخاب رشته متري را انجام دهند. وضعيت علمي خود، انتخاب دقيق
اطالع رساني خواهد از طريق همين سامانه در صورت هر گونه تغيير، مراتب  د.)باشميويرايش انتخاب محل تحصيل نيز امكانپذير رشته محل، 

  شد.
  

  
  ضوابط آزمون -بخش اول

  

 : آزمون اوليه نتيجه اعالم كارنامه –1
وارد با    http://sanjeshp.irفقط از طريق سامانه اينترني مركز سنجش آموزش پزشكي به آدرس در جلسه آزمون، حاضر و پاسخنامه هر داوطلب كارنامه 
اند از طريق گزينه فراموشي كد رهگيري اقدام نمايند تا كد (افرادي كه كد رهگيري خود را فراموش كردهد. باشميرويت و دريافت قابل  كد رهگيرينمودن 

  ان ارسال شود)نام شثبتبه موبايل يا ايميل مندرج در فرم 
كارنامه د.باشميمه با شماره داوطلبي متفاوت هستند كه هر دو قابل رويت پاسخنا 2اند داراي گروه مختلف در جلسه آزمون شركت كرده 2داوطلباني كه در 

  د:باشميحاوي اطالعات زير 
رتبه كل داوطلب در بين كليه -6ميه رتبه در سه-5به درصد ترازنمره كل  -4 دروس امتحاني به درصد نمره خام-3 سهميه -2مشخصات فردي -1

  معدل (براساس اعالم داوطلب) -7(رتبه آزاد) داوطلبان همان رشته بدون اعمال سهميه 
به منزله تائيد شرايط، مدارك و  بوده و نامثبت توسط داوطلب در فرم شدهدرج  بر اساس اطالعات كارنامه فردي كليه اطالعات -الف

  .باشدميداوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي ناطالعات اعالم شده از سوي 
  .دباشميدن داوطلب نشپذيرفتهيا  صدور كارنامه به معني احراز شرايط آن رشتهكارنامه بر اساس نمرات اكتسابي داوطلب صادر شده و  -ب
فردي كه تمايل به  نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل خود اقدام نمايد. در زمان مقرر، داوطلب ملزم است درصورت مجاز بودن -ج

   د.باشمين به منزله انصراف بوده و متعاقباً اقدامي ميسر ،يا در زمان مقرر انتخاب خود را انجام ندهد نداشته و انجام ندهدانتخاب رشته محل 
نام، نوع سهميه، مدارك و ..) در صورت وجود مغايرت در اطالعات مندرج در فرم ثبت. در هر مرحله از آزمون (قبل يا بعد از پذيرش، طي دوره تحصيل و

طبق ضوابط ، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي ناصحيحساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و يا ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال اسكن مدرك 
  ).و يا لغو قبولي در آزمون از روند سنجش و پذيرش(از جمله حذف داوطلب  بعمل خواهد آمد اقدام الزم

بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصيل، متخلف به هيئت عالوه البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيل  
   معرفي خواهد شد.) (بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسالميوزارت متبوع  هاآزمونبدوي رسيدگي به تقلب و تخلف 

  
 

  زم الها و موارد زمانبندي اطالعيه -1جدول 
  گيردعصر به بعد در سامانه قرار مي 18كليه موارد ساعت  

  تاريخ

  ماه شهريور 4لغايت  2  انجام انتخاب رشته محل
  16/6/1400  )دوم جهت برگزاري مرحلهارتش ( –بقيه اهللا  -دانشگاه شاهد متقاضيان  اعالم اسامي

  17/6/1400  رشته مددكاري اجتماعي-ارتش –بقيه اهللا  - دانشگاه شاهد متقاضيان برگزاري مرحله دوم
  شود.هاي بعدي اعالم ميطي اطالعيه   نهايي كارنامه –اعالم اسامي نهايي پذيرفته شدگان 

  شود.هاي بعدي اعالم ميطي اطالعيه   پذيرفته شدگان در دانشگاهها نامثبت
  شود ههر روز مالحظلذا سامانه اعالم خواهد شد. مركز سنجش آموزش پزشكيهاي اعالم شده، مراتب از طريق سايت رصورت هرگونه تغيير در تاريخد
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  محل تحصيل :افراد مجاز به انتخاب رشته-1-1
كليه افرادي كه ، هادر كليه رشته ، جهت حفظ كيفيت پذيرشبعديهاي و اطالعيه نامثبتبراساس ضوابط مندرج در شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي 

توضيح  2-2-1نحوه محاسبه نمره تراز علمي در ادامه طي بند  انتخاب رشته محل نمايند.توانند باشند، مي صفر و منفيغير تراز شده علمي  كلداراي نمره 
  داده شده است.

  روش محاسبه نمره كل تراز و رتبه داوطلب :-1-2 
  د.باشميروش چگونگي محاسبه نمره خام به درصد و نمره تراز هر درس و نمره كل تراز هر داوطلب به شرح زير 

  درصد و نحوه محاسبه آن : به نمره خام - 1-2-1
  : دباشمينمرات خام هر درس به درصد محاسبه شده و درج گرديده است. كه نحوه محاسبه اين نمره به شرح زير  ،در كارنامه علمي اوليه
نمره به هر سؤال  3پاسخ غلط داده است. باتوجه به امتياز  ،سؤال1n سؤال پاسخ صحيح و به تعداد nداوطلب به تعداد  د.باشميعدد  Nتعداد سؤال هر درس 

  شود.) به هر سؤال غلط، نمره اكتسابي اين درس از طريق فرمول زير محاسبه مي-1نمره منفي ( 1صحيح و 
1 n-n 3  نمره خام درس =i ام  

  شود :اين نمره به درصد تبديل مي 
3� 1

3� ∗    ام iنمره خام به درصد درس  100
  

 . درج شده است و در كارنامه اين عدد ) iNKH(به درصد بوده ام  iدرس  كه عدد حاصل نمره خام
به نسبتي كه داوطلب از ساير سواالت آن درس نمره اگر در يك درس طبق كليد نهايي تعدادي از سؤاالت غلط باشد، اين سؤاالت حذف شده و  :تبصره 

  وي داده خواهد شد. گرفته باشد نمره سواالت حذف شده به
  تراز شده: علمي محاسبه نمره كل-1-2-2

  . محاسبه شده است ) iNKH( عدد نمره خام به درصد iدرس امتحاني،  iدرآزمون هر رشته، به تعداد 
به درصد درس  ) iNKH(نمره خام . بعبارتي شودمي ) iNT(تبديل به نمره تراز )،  iNKH(در هر درس با كمك ماكزيمم نمره اكتسابي، نمره خام به درصد 

i  ام به نمره تراز)iNT ( با داشتن نمرات تراز شود.تبديل مي )iNT  (دروس مختلف و ضرايب آن) ها در رشته مربوطه، نمره كل ترازNKLT علمي از طريق (
  . دباشميام  iضريب درس د. شومي فرمول زير محاسبه

  
∑
∑

 

  نحوه تاثير معدل دانشگاهي در نمره كل تراز داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد-1-2-3
با توجه به اختالف سطح معدل فارغ . دباشميدر نمره كل تراز موثر  %20، به ميزان مقطع كارشناسيمعدل  نامثبتدفترچه راهنماي  13-1بند  طبق

  شود.داوطلبان با استفاده از روش علمي تراز مي ابتدا نمره معدل ،ي مختلف سراسركشورهاهالتحصيالن دانشگا
ي داوطلب از معدل واقعي داوطلب كمتر باشد، همان معدل واقعي مبناي عمل قرار مي گيرد. و در نهايت نمره كل تراز هر در صورتيكه معدل تراز شده

   داوطلب(حداكثر هشتاد).داوطلب برابر است با مجموع معدل تراز شده (حداكثر بيست) و نمره علمي تراز شده 
   محاسبه نمره كل تراز: -1-2-4

  شود.نمره كل اين داوطلب از رابطه زير محاسبه مي باشد. Moad jو معدل تراز شده آن  )NKLT j( ام jاگر نمره كل علمي تراز هر داوطلب 
NKL j = (0/8 × NKLT j) + Moad j 

  شود.نمره كل در كارنامه درج شده و رتبه براساس اين نمره كل تعيين ميد. اين باشميپذيرش افراد براساس اين نمره 
   .هاي آن مجموعه داوطلب داراي نمره كل خواهد بودبه تعداد رشته )چند رشته داراي(امتحاني  مجموعههر : در1تذكر مهم 
  .د كرددريافت خواه را يج هر دو گروه آزمونيانتحاوي فقط يك كارنامه  ،چهار گروه آزموني 4در دو گروه متفاوت از  كنندهشركت : داوطلب2تذكر مهم 

 د.باشميرتبه كل در اين مجموعه  11نمره كل و  11 حاوي، لذا كارنامه با ضرايب دروس متفاوت استرشته  11بعنوان نمونه مجموعه پرستاري داراي 
  گردد.. رتبه در هر رشته براساس نمره اكتسابي آن رشته محاسبه ميوجود دارديك نمره كل و يك رتبه كل هاي آن براي هر يك از رشتهبعبارتي 
  نحوه اعمال حد نصاب علمي  -1-2-5

، كسب حداقل 24/9/99بر اساس شانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو وزارت بهداشت به تاريخ دفترچه راهنماي ثبت نام  -12-1طبق بند 
  باشد.با رعايت ساير شرايط و مقررات الزامي مي از نمره كل آزمون(كتبي) 30%
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 روش گزينش : – 2
  

بر اساس امتحاني يا مجموعه امتحاني امتحاني آزمون كارشناسي ارشد، از بين داوطلبان همان رشته  هاييا مجموعه هاگزينش دانشجو در هر يك از رشته 
اولويت انتخاب رشته محل كه توسط خود داوطلب تعيين شده، انجام خواهد شد. لذا داوطلب موظف  سهميه و مندرج در كارنامه،كل تراز به درصد نمره 

آزمون ( از جمله شرايط مندرج در  نامثبتضوابط دفترچه راهنماي  و پذيرنده دانشجورشته هر اكتسابي، ظرفيت موجود در تراز است بر اساس نمره كل 
   صي نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل خود اقدام نمايد.عالقه شخ دفترچه مذكور) و 1جدول شماره 

  
  هاي مختلف آزمون :سهميه– 3

  

   باشد.به شرح زير مي ي آزمونهااعالم شده، سهميه بطور كامل آزمون نامثبتدفترچه راهنماي  ب شرايط اختصاصي-5طي بند همانگونه كه قبالً 
، ظرفيت هر 26/8/99هاي تحصيالت تكميلي به تاريخ شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دورهاست بر اساس مصوبه پانزدهمين جلسه الزم به ذكر 

يابد كه امكان گرد كردن رياضي حاصل ضرب سهم در ظرفيت وجود داشته باشد و مقدار ، در صورتي اختصاص ميها در هر كدرشته محليك از سهميه 
  ديگر اگر مقدار اعشار كمتر يا مساوي نيم باشد به عدد صحيح كوچكتر گرد خواهد شد.(نيم) باشد. به عبارت  5/0اعشاري حاصل بزرگتر از 

  
 فاقد سهميه رزمندگان و ايثارگران داوطلبان سهميه آزاد -1-3
  رزمندگان و ايثارگران سهميه -2-3

    (اضافه بر ظرفيت پذيرش كل) استعداد درخشانپذيرش 
 به صورت اضافه بر ظرفيت كليپذيرش كل  ظرفيت %10 -نمره آخرين فرد پذيرفته آزاد %90كسب حدنصاب  _(با آزمون ورودي) -الف       
  به صورت اضافه بر ظرفيت كلي ظرفيت پذيرش كل %10 -براساس امتياز اكتسابي طبق آئين نامه مربوطه  _)بدون آزمون ورودي( -ب     

   سهميه بومي مناطق محروم قانون برقراري عدالت آموزشي پذيرش 
  

   سهميه بومي مناطق محروم قانون برقراري عدالت آموزشي پذيرش  توضيحات الزم در خصوص
دفترچه راهنماي ثبت نام بوده و در زمان ثبت نام گزينه مربوطه را انتخاب نموده باشند.  3-5بايست حائز شرايط بند داوطلبان متقاضي سهيميه بومي مي

فقط در رشته روانشناسي باليني به شرح جدول زير،  22/1/1400مركز سنجش آموزش پزشكي به تاريخ  9 الزم به توضيح است بر اساس اطالعيه شماره
  ها وجود ندارد.پذيرد و براي ساير رشتهپذيرش بومي صورت مي

واجد شرايط سهميه بومي، گردد محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد در هنگام پذيرش، هيچ ارتباطي به دانشگاه محل اخذ تعهد ندارد. داوطلب تاكيد مي
هاي پذيرنده دانشجو اعالم شده را انتخاب نموده و در صورت پذيرش ادامه تحصيل دهد ولي بعد از پايان تحصيل دوره تعهد تواند هر يك از دانشگاهمي

  خود را بايستي در دانشگاهي كه متعهد خدمت سهميه بومي شده، بگذراند.
  تعداد نفر مورد نياز  دانشگاه/ دانشكده محل تعهد  تعهد خدمتياستان محل   رشته پذيرفته شده رديف

 1  اردبيل  اردبيل روانشناسي باليني 1
 1  ايالم  ايالم روانشناسي باليني 2
 1  اروميه  آذربايجان غربي روانشناسي باليني 3
 1  بوشهر  بوشهر روانشناسي باليني 4
 1  بختياريچهارمحال و   چهارمحال و بختياري روانشناسي باليني 5
 1  تربت جام  خراسان رضوي روانشناسي باليني 6
 1  شوشتر  خوزستان روانشناسي باليني 7
 1  شاهرود  سمنان روانشناسي باليني 8
 1  ايرانشهر  سيستان و بلوچستان روانشناسي باليني 9
 1  كردستان  كردستان روانشناسي باليني 10
 1  جيرفت  كرمان روانشناسي باليني 11
 1  كرمانشاه  كرمانشاه روانشناسي باليني 12
 1  كهگيلويه و بويراحمد  كهگيلويه و بويراحمد روانشناسي باليني 13
 1  گلستان  گلستان روانشناسي باليني 14
 1  گيالن  گيالن روانشناسي باليني 15
 1  لرستان  لرستان روانشناسي باليني 16
 1  هرمزگان  هرمزگان روانشناسي باليني 17
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گزينش داوطلبان براي اين سهميه، براساس ضوابط مجلس شوراي  : رزمندگان و ايثارگرانسهميه -2-3سهميه توضيحات الزم در خصوص 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي صورت  90اسالمي، قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصالحيه آن و ماده 

 -2-5بند  كليه مفاد مندرج در. شوددر هر مرحله از آزمون اعمال ميو  ن سهميه به شرط كسب حدنصاب علمي بودهسنجش و پذيرش در ايگيرد. مي
  د: باشميهاي زير د. همانگونه كه قبالً اعالم شده شامل زير مجموعهباشميدر مورد اين سهميه جاري  11الي  7صفحات  ،نامثبتدفترچه راهنماي 

(رزمندگان بسيجي، جهادگران جهاد كشاورزي،  هر رشته محلده در گزينش آزاد ش پذيرفتهنمره آخرين فرد  %80كسب حداقل با رزمندگان  -الف-3-2
  ند.) باشميرزمندگان ستاد كل نيروهاي مسلح كه داراي حضور داوطلبانه در جبهه 

، جامعه هدف بنياد شهيد وامور ايثارگران، "... پنجساله ششم توسعه"برنامه  90ايثارگران (براساس قانون جامعه خدمت رساني به ايثارگران و ماده -ب-3-2
ده در گزينش شپذيرفتهنمره آخرين فرد  %70كسب حداقل با  ند.)باشميماه حضور داوطلبانه در جبهه  6همسر و فرزندان رزمندگاني كه حداقل داراي 

  توسط ايثارگران هر رشته محل آزاد
  از ظرفيت پذيرش كل به دو گروه زير اختصاص دارد : % 52 -3-2-1 

  .دباشميي حضور داوطلبانه در جبهه كه دارا -الف-2-3بند هرزمندخود فرد فقط  -الف -3-2-1
  %25جانباز باالتر از فرزند و همسر  -:شاهد، مفقود االثر، آزادهفرزند و همسر  -جانباز -هشامل : آزادايثارگران  -ب -3-2-1  

  از ظرفيت پذيرش كل به دو گروه زير اختصاص دارد : 5% -3-2-2
   %25جانباز كمتر از فرزند و همسر  - %25كمتر از جانباز  -الف-3-2-2  
  ند. باشميماه حضور داوطلبانه در جبهه  6همسر و فرزندان رزمندگاني كه داراي حداقل  -ب-3-2-2  

الزم بر  كسب حدنصاب و ايثارگران در سهميه رزمندگان (مجاز به انتخاب رشته محل شدن و همچنين پذيرش نهايي) يكي از شرايط سنجش : 1 تذكر
 رزمندگان و ايثارگران در سهميه 1ممكن است فردي حائز رتبه البته  .باشدميو در هنگام پذيرش نهايي رشته محل  در هر رشتهآزاد  اساس گزينش

  باشد ولي بدليل عدم كسب حد نصاب الزم پذيرفته نشود.
  شود. حد نصاب سهميه رزمندگان و ايثارگران در هر مرحله از آزمون اعمال مي : 2 تذكر
و همسر  %25و همسر و فرزندان جانبازان كمتر از  %25سهميه اختصاصي براي جانبازان كمتر از  %5تكميل نگردد و  %25هميه در صورتي كه س: 3 تذكر

مذكور  %5مازاد بر  %25ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوي متقاضيان واجد شرايط نباشد، ظرفيت خالي باقي مانده  6و فرزندان رزمندگان با حداقل 
ماه حضور داوطلبانه در جبهه  6فرزندان و همسران رزمنده و جهادگر وزارت جهاد كشاورزي با حداقل  %25و همسر و فرزندان زير  %25زان زير به جانبا

كليه  يابد (دركه شرايط الزم را دارند، اختصاص خواهد يافت. و اگر بازهم اين ظرفيت تكميل نشود ظرفيت خالي باقيمانده به سهميه آزاد اختصاص مي
 عدم تكميل ظرفيت توسط رزمندگانو ايثارگران و  در صورت عدم كسب نمره حدنصاب توسط رزمندگانمراحل كسب حد نصاب الزامي است). به عبارتي 

  يابد.سهميه آزاد اختصاص مي و ايثارگران، طبق قانون، ظرفيت تخصيصي اين سهميه درصورت عدم تكميل، به
به راساس ضريب مربوطه باشد، اختصاصي ببيش از تعداد ظرفيت پذيرش  و ايثارگران نمره حدنصاب سهميه رزمندگانز حائ: اگر تعداد افراد  4 تذكر
  پذيرد و هيچگونه ظرفيت اضافي پذيرش نخواهد شد.صورت ميبه اندازه ظرفيت موجود پذيرش ظرفيت و به ترتيب اولويت نمره،  تعداد
  پس از تكميل ظرفيت پذيرش، حدنصاب الزم را كسب نمايد، واجد اولويت پذيرش نخواهد بود.و ايثارگران  : چنانچه داوطلب سهميه رزمندگان 5تذكر 
به دانشگاهها و موسسات  يآيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيج 10ماده  1طبق تبصره :  6تذكر 

  گردد.مي اعمال و جبهه فرد محاسبه در و به نسبت مدت حضور 1نمره يك درس با ضريب  نمره رزمندگي بعنوان ،آموزش عالي
سهميه آزاد  ءموفق به كسب نمره قبولي در سهميه آزاد گردد، جز و ايثارگران : در صورتي كه هر يك از شركت كنندگان سهميه رزمندگان 7تذكر 

  محسوب خواهد شد.
   پذيرد.در سهميه آزاد، بدون در نظر گرفتن نمره رزمندگي صورت مي و ايثارگران گانسهميه رزمند داوطلبان: سنجش  8تذكر 
دگان دوره شپذيرفته، 18/10/95هاي تحصيالت تكميلي مورخه بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره: :9تذكر 

  بعدي اين مقطع را ندارند.  هايي سالهاآزمون) با استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران، حق استفاده مجدد از اين سهميه در پردازشهريهروزانه (غير 
هاي دگان دورهشپذيرفته، 18/10/95هاي تحصيالت تكميلي مورخه بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره :10تذكر 

) با استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران، در صورت انصراف از رشته قبولي، منحصراً يك بار ديگر مجاز به استفاده مجدد از پردازشهريهنه (غير روزا
  ند. باشميهاي بعدي اين مقطع اين سهميه در آزمون سال

  باشد.  از اين تسهيالت و عدم قبولي، به منزله عدم استفاده از سهميه مي: قبولي داوطلب متقاضي سهميه رزمندگان در آزمون، به منزله استفاده 11تذكر 

  
  
  
 



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

6 
 

 :)1400-1401(سال تحصيلي  1400در آزمون  آنها شرايط و ضوابط، ها و مراكز پذيرنده دانشجوانواع دانشگاه –4
  

   ها و مراكز پذيرنده دانشجو در آزمونانواع دانشگاه:  1 جدول شماره
  محل مربوطه كسب نمايند تهرشرا از ميزان شهريه اطالعات الزم در رابطه با پيش از انتخاب،  ،هاي با پرداخت شهريهتحصيل در رشته محلداوطلبان متقاضي 

  توضيحات  دانشگاه رديف
  پذيرش بر اساس ظرفيت  (رايگان) روزانه - علوم پزشكي دانشگاه  1
  ا پرداخت شهريهب -ذيرش بر اساس ظرفيتپ -)هاو پرديس الملل سابق(بين   پردازهريهش -هاي علوم پزشكيدانشگاه  2
  آن دانشگاه وزارت بهداشت و نينتابع قوا -ا پرداخت شهريهب -پذيرش بر اساس ظرفيت  دانشگاه آزاد اسالمي  3
 آن دانشگاه وزارت بهداشت و ابع قوانينت -ز پرسنل رسمي نيروهاي مسلحا -پذيرش بر اساس ظرفيت  دانشگاه علوم پزشكي ارتش  4
 آن دانشگاه وزارت بهداشت و بع قوانينتا -نيروهاي مسلح رسمي از پرسنل -پذيرش بر اساس ظرفيت  دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا  5
  رداخت شهريهبا پ -پذيرش بر اساس ظرفيت  دانشگاه علوم پزشكي دوره مجازي  6
  آن دانشگاه وزارت بهداشت و تابع قوانين -پرداخت شهريه با رايگان و  -تپذيرش بر اساس ظرفي  دانشگاه تربيت مدرس  7
  ابع ضوابط اعالم شده از آن دانشگاهت -پذيرش بر اساس ظرفيت  دانشگاه شاهد  8
 

دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال  اسالمي  : ارتش، انستيتو پاستور ايران، بقيه اله، دانشگاه آزاديا مراكز  هاهدر دانشگاپذيرش  
رازي از طريق وزارت بهداشت انجام شده ولي ساير شرايط از جمله خدمات و امكانات رفاهي  سازيسرمخون ايران، مركز قلب شهيدرجايي، موسسه 

شگاه يا مركز (و يا سايت مربوطه) مراجعه فرمايند. وزارت انند جهت اطالع بيشتر به آن دانتوميبوده و داوطلبان  آن مراكز تابع ضوابط و قوانين
  نخواهد داشت. شرايط خاص آنها بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيچگونه مسئوليتي در خصوص

   رايگان) عادي( روزانه – هاي علوم پزشكيدانشگاه -1-4
نگام انتخاب محل ه بهدوره رايگان بوده و توجه نمايند پذيرش در اين  (رايگان) روزانهدوره هاي علوم پزشكي داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه

   .(به عنوان مثال: تهران)را انتخاب نمايند هادانشگاهاين  محلرشتهنام بايست تحصيل مي
  
  با پرداخت شهريه - هاي علوم پزشكيدانشگاهپرداز شهريه دوره و پرديسپذيرش در  -2-4

شگاهپذيرش در اين  شهريه دان صورت پرداخت  شميها ب شهريه در دوره د.با شگاه پردازشهريههاي ميزان  سط دان ست تو شد. الزم ا ها اعالم خواهد 
شته محلداوطلبان  شگاههاي خود، پيش از انتخاب ر شهريه اين  هاي مورد نظر پيگيري نمايند.از دان صوص  سئوليتي در خ سنجش هيچگونه م مركز 

صيل در مراكز ندارد.  ضي ادامه تح شگاه پردازشهريه و يا دوره پرديسداوطلبان متقا صيل دان شكي توجه نمايند بهنگام انتخاب محل تح هاي علوم پز
   .با پرداخت شهريه) (به عنوان مثال: تهرانرا انتخاب نمايند هادانشگاهاين  محلرشته نامبايست مي

داوطلبان دقت  مراجعه شود. و مراكز هاضوابط و هزينه تحصيل به آدرس پايگاه الكترونيكي اين دانشگاهجهت كسب اطالعات الزم از شرايط،  -4-2-1 
لذا داوطلب موظف به گردد. هاي تحصيلي، هزينه دريافت مينمايند در هر نيمسال طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه از دانشجويان براي تامين هزينه

   د.باشميمالي پرداخت شهريه و رعايت تعهدات 
به عهده دانشگاه  و دوره اختيار تشكيل كالس درصد ظرفيت اعالم شده باشد، 50اي پس از اعالم نتايج كمتر از درصورتي كه ظرفيت رشته -4-2-2

  شركت نمايد. عد بتواند مجدداً در آزمون سال لذا در صورت انحالل دوره، داوطلب مي .باشدميبرگزار كننده 
بايست در آزمون ورودي باشند، مي(با پرداخت شهريه) مي هادانشگاه پردازشهريهدوره در  تحصيلداوطلبان دقت نمايند در صورتيكه خواهان  -4-2-3

  . )باشدمي(تغيير رشته امكان پذير ن كرده و نمره قبولي را كسب نمايندشركت رشته مورد نظر 
  
   : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي -4-3

ضمن مطالعه هاي مورد پذيرش از طريق آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت، داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي براي رشته
دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل پذيرش دانشجو در  نامثبتشرايط اختصاصي دفترچه راهنماي  -11-ببند  كامل

شود. پس از پذيرش كليه ضوابط تحصيلي (از جمله هزينه اجرا مي پذيرند،كه از طريق آزمون وزارت بهداشت دانشجو ميواحدهاي مختلف اين دانشگاه 
از آن دانشگاه تحقيقات الزم  دقت و ،شود قبل از انتخاب محل تحصيل. لذا توصيه ميباشدمياه تابع قوانين آن دانشگ )و ساير ضوابط خاص دوره تحصيل

  هاي مورد نظر پيگيري نمايند.و الزم است داوطلبان از دانشگاه ها اعالم خواهد شدميزان شهريه توسط دانشگاه. بعمل آيد
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   :ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي ارتش  -4-4
هاي مورد پذيرش از طريق آزمون براي رشته فقط پرسنل رسمي نيروهاي مسلح)(داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش

شود. براي آن دانشگاه اجرا مي قبل و بعد از آزمون در كليه مراحلكارشناسي ارشد وزارت بهداشت، دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت 
  باشند.  نامثبتراهنماي  شرايط اختصاصي دفترچه -8-ببايست داراي شرايط مندرج در بند و مي
اطالعات الزم برگزار خواهد شد.  مرحله مصاحبه براي اين رشته در دانشگاه آجادقت نمايند  اين دانشگاه رشته روانشناسي بالينيمتقاضي داوطلبان  تذكر:

  از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد. در اين مورد 
هاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند شد. الزم به توضيح اين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت 

   .باشدميكسب اولويت پذيرش و يا قبولي ن است معرفي اين افراد به منزله
ند و باشميدر آزمون) كه پرسنل رسمي نيروهاي مسلح  كنندهشركت خود داوطلببسيار مهم: تعدادي از داوطلبان سهميه رزمندگان و ايثارگراني (

  ب نمايند.را انتخا توانند آنند، ميباشميهاي مورد پذيرش داراي شرايط مربوط به اين دانشگاه در رشته
  .باشدميهاي آموزشي برعهده شخص داوطلب غير شبانه روزي بوده و كليه هزينهبصورت تمام وقت و تحصيل در دانشگاه  -تذكرات: الف 
ثبت نام نهايي پذيرفته شدگان اين دانشگاه منوط به تاييديه مكتوب (مجوز) از يگان خدمتي مربوطه و با پرداخت شهريه در قالب قرارداد  -ب

   باشد.آموزشي با سازمان متبوع داوطلب پذيرفته شده مي
  .باشدميانتساب (ماموريت) تحصيلي براي مقاطع كارشناسي ارشد الزامي -ج
  ندارد.  ، اياب و ذهاب و اسكانتعهدي در قبال خوابگاههيچگونه دانشگاه  -د

معاونت -3طبقه  -ساختمان مركزي -امام رضا(ع) 501جنب بيمارستان  -خيابان سرهنگ اعتمادزاده -خيابان فاطمي غربي -آدرس دانشگاه: تهران
   www.aums.ac.ir آدرس اينترنتي : -آموزشي

  
   : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... -4-5
اعضاي رسمي سپاه (با ارائه مجوز شركت بايست ميبر اساس اعالم آن دانشگاه، در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... (عج)  تحصيلمامي داوطلبان متقاضي ت

ارتش، نيروي انتظامي و وزارت دفاع  :در آزمون از معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سپاه) و همچنين ساير نيروهاي مسلح شامل اعضاي رسمي
هاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن اين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت )باشند.كت در آزمون از رده خدمتي مربوطه(با ارائه مجوز شر

الزم است مفاد  .باشدميدانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند شد. الزم به توضيح است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا قبولي ن
دگان اين دانشگاه، منوط به تايدييه شپذيرفتهنهايي  نامثبت دقيقا مطالعه و رعايت شود. نامثبتراهنماي  شرايط اختصاصي دفترچه -7-بمندرج در بند 

اين دانشگاه هيچ  د.باشمي ،دهشخت شهريه در قالب قرارداد آموزشي با سازمان متبوع داوطلب پذيرفتهمكتوب (مجوز) از يگان خدمتي مربوطه و پردا
  گونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويان كارشناسي ارشد ندارد. 

  از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد. اطالعات الزم در خصوص برگزاري مرحله دوم،  تذكر:
ند و باشميدر آزمون) كه پرسنل رسمي نيروهاي مسلح  ندهكنشركت خود داوطلببسيار مهم: تعدادي از داوطلبان سهميه رزمندگان و ايثارگراني (

  توانند آنرا انتخاب نمايند.ند، ميباشميهاي مورد پذيرش داراي شرايط مربوط به اين دانشگاه در رشته
  دانشگاه ع.پ. بقيه اهللا  – معاونت آموزشي –نصرتيكوچه شهيد  -جنوبي خيابان شيخ بهايي -خيابان مالصدرا -ميدان ونك -آدرس دانشگاه: تهران

   82483618تلفن -www.bmsu. ac.ir:  آدرس اينترنتي
 
  علوم پزشكي  هايشرايط و ضوابط دوره مجازي دانشگاه -4-6
هاي علوم پزشكي هاي علوم پزشكي موظفند آيين نامه آموزش از راه دور دانشگاههاي مجازي دانشگاهدر دورهمتقاضي ادامه تحصيل داوطلبان -4-6-1

صيل در اين را مطالعه نمايند.  شهريه  دورهتح شگاه اعالم مي بودهبا پرداخت  سط دان شرايط، گردد. و مبلغ آن تو شتر از جمله  سب اطالعات بي جهت ك
  مراجعه فرمايند.  آن دانشگاه ضوابط و شهريه به آن مراكز و يا سايت مربوطه

  
   : دانشگاه شاهدضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در  -4-7

براي آن دانشگاه  قبل و بعد از آزمون دانشگاه دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحلاين داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در 
شود قبل از انتخاب تحقيقات الزم . توصيه ميباشدميشود. پس از پذيرش كليه ضوابط تحصيلي تابع قوانين آن دانشگاه جهت پذيرش دانشجو اجرا مي

  د. شومراجعه نيز  دانشگاه به آدرس اينترنتي آن شرايط اختصاصي،-9-بضمن مطالعه بند  جهت كسب اطالعات در رابطه با اين دانشگاهمده و بعمل آ
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اين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد. اطالعات الزم در خصوص برگزاري مرحله دوم، 
معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا و  مورد سنجش نهايي واقع خواهند شدهاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، صالحيت
پرداز، شاغل و شود. به دانشجويان شهريهاگذار ميبه كليه دانشجويان روزانه، با اخذ اجاره بهاي مصوب، خوابگاه دانشجويي مجردي و .باشدميقبولي ن

  شود.بورسيه در صورت داشتن ظرفيت و امكانات و تاييديه كميته اسكان، با اخذ اجاره بهاي مصوب، خوابگاه دانشجويي واگذار مي
  www.shahed.ac.ir آدرس اينترنتي :

  
   :(صرفاً در دانشكده علوم پزشكي)پذيرش دانشجو در دانشگاه تربيت مدرس ضوابط مربوط به -4-8

وزارت بهداشت، دقت نمايند  جاري هاي مورد پذيرش از طريق آزمون كارشناسي ارشد سالادامه تحصيل در دانشگاه تربيت مدرس براي رشته انمتقاضي
شود. پس از پذيرش كليه براي آن دانشگاه جهت پذيرش دانشجو اجرا مي قبل و بعد از آزمون ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل

قبل از ، نامثبتشرايط اختصاصي دفترچه راهنماي -ب-10ضمن مطالعه مفاد بند شود . لذا توصيه ميباشدميضوابط تحصيلي تابع قوانين آن دانشگاه 
  بعمل آيد.  از سايت دانشگاه تحقيقات الزم انتخاب دقت و

دانشگاه دولتي در آن  4، براي رتبه نخست آزمون سراسري مركز سنجش آموزش پزشكي (كه حداقل 1400دانشگاه تربيت مدرس در سال  -4-8-1
 رشته در سال جاري پذيرش دانشجو دارد)، سه ميليون تومان هديه در نظر گرفته است.

هاي هاي بعدي و براساس كسب حد نصاب شاخصنيمسال دوم تحصيلي و الباقي به تدريج در طي نيمساليك سوم  مبلغ هديه حداكثر تا پايان   -تبصره
  پيشرفت تحصيلي توسط دانشجو پرداخت مي شود. 

 است. تحصيلي كليه دانشجويان دوره روزانه، از يك تا  دو ميليون تومان اعتبار پژوهشي در نظر گرفته شده  نامهبراي حمايت از پايان  -4-8-2
 4روزانه آزمون سراسري مركز سنجش آموزش پزشكي (كه حداقل  3تا  1هاي )، به دانشجويان رتبه2نامه (رديفعالوه بر اعتبار پژوهشي پايان -4-8-3

  ختصاص خواهد داد:(گرانت) به شرح زير اوابط دانشگاه اعتبار ويژه پژوهشي)، براساس ضدارنددانشگاه دولتي در آن رشته در سال جاري پذيرش دانشجو 
  دو و نيم ميليون تومان گرانت :) دانشجويان رتبه اول آزمون سراسري مركز سنجش آموزش پزشكي1 -4-8-3  
  گرانت ) دانشجويان رتبه دوم آزمون سراسري مركز سنجش آموزش پزشكي: دو ميليون تومان2 -4-8-3  
 آموزش پزشكي: يك  ميليون  و هفتصد هزار تومان گرانت) دانشجويان رتبه سوم آزمون سراسري مركز سنجش 3 -4-8-3   
رشته در سال جاري پذيرش دانشجو دارند)، مبلغ پنج   دانشگاه دولتي در آن 4هايي كه حداقل دانشگاه به دانشجويان رتبه اول (در رشته -4-8-4

  نمايد.مي الحسنه بلند مدت با شرايط و ضوابط معاونت دانشجويي پرداختميليون تومان وام قرض
سال ارشد دوره روزانه، طبق ضوابط امتياز بيشتري براي سكونت در خوابگاه مجردي از نيمآزمون سراسري مقطع كارشناسي 5تا  1هايبه رتبه -4-8-5

 دوم داده مي شود.
گذراندن دروس مربوط و شركت در جلسه آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي، (در صورت  55ماده  6به كليه دانشجويان، براساس تبصره   -4-8-6

  صالحيت مدرسي) گواهي صالحيت مدرسي اعطا خواهد شد.
  هاي مازاد و دانشجويان روزانه شاغل و بورسيه و بومي را ندارد.دانشگاه امكان تأمين خوابگاه براي دانشجويان دوره -7 

هاي صورت مجردي فقط به دانشجويان روزانه و به طور تدريجي در طول نيمسالبا توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه، واگذاري خوابگاه به  -4-8-7
 باشد. سال ميسال چهارم در مقطع كارشناسي ارشد با پرداخت نقدي اجاره بها در ابتداي هرنيماول و دوم خواهد بود و مدت سكونت حداكثر تا پايان نيم

متقاضيان متأهل واجد شرايط دريافت كمك وديعه مسكن، بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان باشد. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي -4-8-8
 باشند.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجاز به درخواست وام مذكور مي

هاي مصوب اين ندوق رفاه و قيمتبه كليه دانشجويان روزانه و مازاد در سنوات مجاز تحصيلي وعده ناهار براساس اعتبار تأميني از سوي ص -4-8-9
هاي دانشگاه، عالوه بر وعده شود. شايان ذكر است به دانشجويان روزانه ساكن خوابگاههاي غير تعطيل از شنبه تا چهار شنبه ارائه ميصندوق، در روز

  شود.هاي مصوب صندوق رفاه ارائه ميناهار، وعده صبحانه و شام نيز طبق قيمت
  شود.نشجويان مازاد صرفاً وعده ناهار ارائه ميتبصره: به كليه دا

  هاي غذايي را ندارد.دانشگاه همه ساله در تابستان در بازه زماني اول مرداد الي بيست شهريور امكان ارائه وعده -4-8-10
  باشد.اشت،درمان و آموزش پزشكي ميپرداخت هرگونه وام به صورت محدودو براساس اعتبار تأميني ازسوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهد -4-8-11
هاي مازاد دانشگاه  تربيت مدرس از طريق سايت حوزه معاونت آموزشي دانشگاه قابل دسترسي است و ضروري است ميزان شهريه دوره -4-8-12

ت ارائه خدمات آموزشي بوده و شامل امور داوطلبان پيش از  انتخاب رشته، از ميزان شهريه دوره هاي مذكور آگاهي  يابند. در ضمن اين شهريه صرفاً باب
 رفاهي دانشجويان (خوابگاه و تغذيه) نمي شود. 

بيوتكنولوژي پزشكي را  پس از گذراندن موفق دروس سال اول  شدگان واجد شرايط در رشتهدانشگاه تربيت مدرس تعدادي از پذيرفته -4-8-13
ارشد معرفي نموده تا ضمن گذراندن پايان نامه خود با شرايط مربوطه، عالوه بر مدرك كارشناسي هاي مشترك زيست كارآفرينيتحصيلي انتخاب و به پروژه

  دانشگاه ، گواهي معتبر زيست كارآفريني نيز دريافت نمايند.
  دانشگاه تربيت مدرس -هاي چمران و جالل آل احمدتقاطع بزرگراه –آدرس: تهران  www.modares.ac.ir آدرس اينترنتي :
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  استعدادهاي درخشان : ضوابط مربوط به داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه -4-9
تسهيل تحصيل دانشجويان استعداد درخشان به مقاطع باالتر در  نامهآيين استفاده ازواجد شرايط  ورودي بدون آزمونو  با آزمونداوطلبان متقاضي 

 26/6/99 -د/1856/101نامه شوراي هدايت استعداد درخشان وزارت بهداشت ابالغ شده طي  30/10/97وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 
بر ( ،آئين نامه تسهيالت ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هاي علوم پزشكي)،به كليه دانشگاهها و دانشكده

دانشگاه محل تحصيل به مركز سنجش از طريق كه  )بعدي اين مركز يهااطالعيه ) و22الي  81(صفحه  نامثبتدفترچه راهنماي  13-بند باساس 
  الذكر دقت نمايند: مفاد مندرج در موارد فوق اند، ضمن رعايتمعرفي شده موزش پزشكيآ
 شهريور 4لغايت  2 تاريخ تاريخبايست همزمان با ساير داوطلبان عادي از ، ميبدون آزمون وروديو  با آزموناستعداد درخشان متقاضيان كليه  -4-9-1

 خود وارد سامانه شده و انتخاب رشته محل را انجام دهند.كد رهگيري  باسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام نمايند. بنابراين الزم است ن  ماه جاري
  . ندباشميمجاز به انتخاب رشته محل  فقط در زمان ياد شدهبعبارتي اين افراد 

دو داراي اند، و از شرايط عادي استفاده كرده در آزمون با شرايط عادي شركت نمودهدرصورتيكه  بدون آزمون ورودياستعداد درخشان متقاضيان  -الف
در جلسه آزمون  . در صورتيكهندباشميمخصوص متقاضيان استعداد درخشان بدون آزمون  -مخصوص كليه داوطلبان و ب-الففرم انتخاب رشته محل 

فرم مخصوص استعداد درخشان، محل عالوه بر فرم انتخاب رشتهبايد هاي خود با استفاده از شرايط عادي باشند، تمايل به انتخاب اولويت وشركت نموده 
   تكميل نمايند.داوطلبان عادي را نيز 

در جلسه و  نموده استعداد درخشان با آزمون نيز استفادهشرايط از همزمان درصورتيكه در آزمون  بدون آزمون ورودياستعداد درخشان متقاضيان  -ب
  ند.باشميمخصوص متقاضيان بدون آزمون  -2و  با آزمونمخصوص  -ادو فرم انتخاب رشته محل اند، داراي كردهآزمون شركت 

ل ها به منزله انصراف از انتخاب رشته محل مربوطه بوده و متعاقباً اقدامي ميسر نخواهد بود. در آزمون سابديهي است عدم تكميل هر يك از فرم توجه:
با تكميل فرم داوطلب عادي، نسبت به تكميل فرم استعداد درخشان بدون آزمون خود اقدام نكردند كه اين امر  ،گذشته تعدادي از داوطلبان بدون آزمون

دند. لذا داوطلبان اين به منزله انصراف از اين سهميه بوده و فرصت استفاده از اين سهميه را از دست دادند و متعاقباً نيز مجاز به انتخاب رشته محل نش
  هاي انتخاب رشته محل خود داشته باشند. سهميه دقت الزم را در تكميل فرم

بدون آزمون) آزمون،  سهميه مربوطه (با ،وده استاقدام نمآنها و تاييد نسبت به معرفي  شاندانشگاه محل تحصيل  ي كهواجد شرايطمتقاضيان  -4-9-2
مكاتبات بعدي  از سوي دانشگاه بصورت اينترنتي طي زمان مقرر،تاييد عدم و يا اسامي واجدين شرايط  عدم معرفيبديهي است در صورت  اعمال خواهد شد.

  گيرد.مركز سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي را بعهده نمينبوده و قابل رسيدگي 
محل يك سهميه استعداد درخشان بدون آزمون به هنگام انتخاب رشتهدر صورتيكه متقاضي استعداد درخشان بدون آزمون، جهت استفاده  -4-9-3

بر اساس در رشته انتخابي هاي مورد پذيرش ي رشته محلكليه مجاز به انتخاب ،هاي آن مجموعه باشدواجد شرايط رشتهو  هدرمجموعه را انتخاب ك
نتخاب اشد، مجاز به اقه كار باليني با مدرك كارشناسي بالتحصيل شده و فاقد سابپرستاري كه جديداً فارغدانش آموخته مثال  .باشدميجدول پذيرش 

  ضمن لغو قبولي، اقدامات الزم بعمل خواهد آمد. .شودمتخلف محسوب مي در آن و پذيرش ه نبوده و با انتخابرشته پرستاري مراقبتهاي ويژ
در عالوه بر اين سهميه، ، )آزمون باو  اندكردهكه در آزمون شركت  بدون آزمون(متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -4-9-4

 مورد سنجش واقع خواهند شد.نيز همانند ساير داوطلبان عادي شان، نامثبتيا رزمندگان و ايثارگران بر اساس فرم سهميه آزاد 
بدون آزمون،  براي سهميه استعداد درخشان، سهيمه استعداد درخشان بدون آزموندر پذيرش  نامثبتدفترچه راهنماي  -61-13 طبق بند -4-9-5

هاي مختلف و كد ورودي متفاوت هاي پذيرنده مقطع كارشناسي ارشد كه خود داراي دانشجويان رتبه اول مقطع كارشناسي در وروديدر دانشگاه
محدوديت ظرفيت، پذيرش كليه دانشجويان رتبه اول حائز شرايط امكانپذير نيست و بر اساس ظرفيت موجود فرد داراي امتياز باالتر  باشند، به دليل مي

هاي پذيرنده داراي ظرفيت پذيرش كه فاقد دانشجوي رتبه اول جهت استفاده از سهميه بدون آزمون هستند، از بين پذيرفته خواهد شد. در ساير دانشگاه
  شجويان رتبه اول ساير دانشگاهها، فرد داراي امتياز باالتر پذيرفته خواهد شد.دان
و  6-2داوطلبان سهميه استعداد درخشان الزاماً پيش از انتخاب رشته محل خود به مفاد آيين نامه دقت نمايند. ( سهميه بدون آزمون به بند  -4-9-6

  هاي آن)و تبصره 6-3در سهميه با آزمون به بند 
  .دباشمي، به منزله استفاده از تسهيالت داوطلب توسط دانشگاهو تاييد معرفي و در جلسه آزمونتعداد درخشان با آزمون، شركت فردسهميه اسدر -4-9-7
   د.باشميتسهيالت ن، داوطلب مجازبه استفاده مجدد از اين قبولي، به دليل استفاده يك نوبت عدم انتخاب رشته محل ويا عدم ،در صورت انصراف -4-9-8 

و مديريت -پرستاري اورژانس -پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان -هاي پرستاري مراقبتهاي ويژهداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در رشته -4-9-9
عبارتي بالفاصله بعد از فراغت از دوسال سابقه كار باليني با مدرك كارشناسي باشند. به داراي  31/6/1400حداكثر تا تاريخ بايست داراي مي ،پرستاري

ند. حق استفاده از شرايط آئين نامه مذكور براي اين قبيل افراد بعد از سپري نمودن دوره باشميها نتحصيل از دوره كارشناسي مجاز به انتخاب اين رشته
   د.باشميدو ساله براساس ضوابط همان سال، محفوظ 
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محل را انجام دهند، درصورت آزمون شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته محل شده و انتخاب رشته متقاضيان استعداد درخشان كه در -4-9-10
بايست از در دانشگاه محل پذيرش مي نامثبتمتعاقباً به هنگام  ،استفاده از شرايط استعداد درخشان -2عادي -1حالت 2در  و پذيرش كسب نمره قبولي

 نمايند. يكي از دو مورد انصراف خود را اعالم
   د.باشميالت تكميلي ممنوع رشته و يا جابجايي در مقاطع تحصيشدگان هرگونه تغيير پس از قبولي و اعالم اسامي پذيرفته-4-9-11

 اطالعات ضروري: – 5
عدم تكميل .استپذير نيز امكان همزمان ويرايش انتخاب محل تحصيل خواهد بود.ماه شهريور 4لغايت  2 تاريخ زمان انتخاب رشته محل از-5-1

  متعاقباً اقدامي ميسر نخواهد بود.گردد. داوطلب از روند آزمون حذف ميان مقرر، به منزله انصراف بوده وفرم انتخاب رشته محل تحصيل در زم
كه مدرك تحصيلي مورد هايي را انتخاب نمايند بايست رشته، ميمجاز به انتخاب رشته محلهاي امتحاني ها و مجموعهداوطلبان رشتهكليه -5-2

آزمون، باشد.  نامثبتدفترچه راهنماي  1مدارك مورد پذيرش هر رشته امتحاني مندرج در جدول شماره ضوابط و پذيرش مقطع قبلي، مطابق 
د كه اين امر توسط داوطلب رعايت نشده و مجاز به شركت در آزمون رشته وند آزمون، پذيرش، تحصيل مشخص شوبديهي است در هر مرحله از ر

مذكور و يا انتخاب آن رشته نبوده است، قبولي فرد لغو شده و ضمن محروميت از شركت در آزمون بعدي، طبق مصوبات هيئت بدوي رسيدگي 
  ، در فرد تصميم گيري خواهد شد. هاآزمونبه تخلفات 

شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته  1كه فردي فارغ التحصيل رشته پرستاري بوده و در مجموعه علوم آزمايشگاهيبه عنوان مثال، درصورتي
د. در صورتيكه رشته باشميهاي رشته زيست فناوري محل، فقط مجاز به انتخاب رشتهنامثبتدفترچه راهنماي  1محل شده، طبق جدول شماره 

  ود، متخلف محسوب خواهد شد. شپذيرفتهب و ژنتيك انساني و بيوشيمي را انتخا
هاي ويژه را د رشته پرستاري مراقبتباشميسال سابقه كار باليني با مدرك كارشناسي  2در مجموعه پرستاري كه فاقد  كنندهشركتو يا داوطلب 

د. لذا ضمن لغو قبولي نامبرده و محروميت از باشميود، به دليل نداشتن سابقه كار باليني مجاز به انتخاب اين رشته نشپذيرفتهانتخاب نموده و 
  عمل خواهد شد. هاآزمونشركت در آزمون بعدي، فرد متخلف محسوب شده و طبق ضوابط هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات در

نمايد كه شرايط انتخاب  هاي يك مجموعه براي داوطلب درج شده است ولي داوطلب بايد دقترات كليه رشتهنم ميتذكر بسيار مهم: در كارنامه عل
  آن رشته از مجموعه را داشته باشد.

مورد جديد،  لذا جهت اطالع از هر .باشدميسامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي  تغيير،هر گونه تنها مرجع اعالم اطالعات و  -5-3
  د. شوهاي مندرج در همين سايت مراجعه به اطالعيهفقط 

با دقت  1400مهرماه  آخري مركز سنجش آموزش پزشكي را فقط از طريق سامانه اينترنتي اين مركز تا هاكليه اطالعيهباشند داوطلبان ملزم مي
مركز سنجش آموزش هاي درج شده در سايت يهي است هرگونه ادعا درخصوص عدم اطالع از مفاد اطالعيهبد .دكننمطالعه نموده و پيگيري 

  . سايت مركز سنجش آموزش پزشكي رويت گردد) روز يك بار (الزم است هر مورد پذيرش نخواهد بود.پزشكي، 
  نمايد.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به هيچ يك از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بورس تحصيلي اعطا نمي -5-4
مناطق ممنوعه  4شماره  به هنگام انتخاب خود جدولبايست اين افراد مي د.باشميهاي مربوطه شرايط پذيرش اتباع خارجي تابع آئين نامه -5-5

مصوبات سي و دومين جلسه كميته دائمي پناهندگان در دبيرخانه كميسيون ساماندهي اتباع خارجي مورخ  1بر اساس بند  را در نظر داشته باشند.
  هاي مناطق ممنوعه مورد موافقت قرار گرفته است.هشوند در دانشگا، امكان تحصيل دانشجويان خارجي كه به صورت قانوني وارد كشور مي20/5/95
يا رايگان نمايد، لذا در صورت پذيرش نهايي در هر دانشگاهي اعم از دولتي با توجه به اينكه داوطلب به ترتيب اولويتهاي خود را تكميل مي -5-6

بعد از اعالم نتايج  نام،ثبتوابط مندرج در دفترچه راهنماي طبق ض شد. به عبارتي محل پذيرش انجام نخواهدرشته اي، متعاقباً تغييري در شهريه
  د.باشميپذير نمحل پذيرش انجام رشته در  تغيير نهايي و تكميل ظرفيت پذيرش هر دانشگاه، به دليل عدم امكان جابجايي

دوره مازاد با ها و مراكز پذيرنده در رشته انتخابي شده باشد ولي به داليل شخصي، مجاز به انتخاب همه دانشگاه فردي ممكن استبه عنوان مثال 
ترجيح در ساير مراكز دور از محل سكونت پرداخت شهريه در مركز نزديك به محل سكونت خود را نسبت به پذيرش در دانشگاه دولتي عادي 

به هر دليلي خواهان لغو اين پذيرش باشد، اقدامي ميسر و يا به سبب هزينه تحصيل  باًو متعاق ودشپذيرفتهبا پرداخت شهريه  يدهد. لذا اگر دورهمي
خواهان تغيير رشته در  ،هاي ويژهده و به دليل كسب نمره پرستاري مراقبتشپذيرفتهجراحي -و يا فردي در رشته پرستاري داخلينخواهد بود. 

   امكانپذير نخواهد بود.همان دانشگاه و يا محل ديگري باشد، اين تغيير 
ريزي علوم پزشكي هر گونه انتقال، تغيير رشته و يا عالي برنامهكارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي نامه آموزشي دورهبر اساس آئين -5-7

و بر اساس شرايط شخصي و  داوطلبان با آگاهي كامل شود. لذا توصيه ميباشدميجابجايي محل تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع 
  عالقه اقدام به انتخاب محل تحصيل نمايند.



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

11 
 

ريزي علوم پزشكي، توسط عالي برنامهالزم به توضيح است پس از پذيرش قوانين مربوط به جابجايي، انتقال و ميهماني براساس مصوبات شوراي
  ركز خودداري شود. دانشگاه پذيرنده اعمال خواهد شد. لذا از هرگونه پيگيري از طريق اين م

فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبدا (اول) خواهد بود،  شود،هايي كه دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش ميدر رشته -5-8
ر هر محل كه د هادانشگاهراساس تفاهم نامه بين ليكن دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي خود را ب

 ند بگذراند.دانشگاهها تعيين مي كن
شدگان دوره روزانه ، كليه پذيرفته8/10/99امين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو وزارت بهداشت به تاريخ  17بر اساس مصوبه  -5-9

قبولي ثبت نام كرده و چه ثبت نام نكنند، سال بعد از سال قبولي و بعد از آن، چه در دانشگاه  1400(رايگان) و غير روزانه (شهريه پرداز ) آزمون سال 
  باشند. اجازه شركت در آزمون را ندارند و يك سال محروم از شركت در آزمون مي

شركت در  پرداز (غير روزانه) كه مجاز بهشدگان سنوات قبل (بجز پذيرفته شدگان سال گذشته دوره رايگان (روزانه) و شهريههمچنين كليه پذيرفته
  باشند) در صورت ثبت نام در دانشگاه بايد تا زمان قبولي در آزمون، انصراف دهند. آزمون سال جاري نمي

  بديهي است در صورتيكه دانشجويان اين امر را رعايت نكنند، ضمن لغو قبولي، طبق مقررات با فرد خاطي برخورد خواهد شد. 
شگاه -5-10 شور تعهدي دان شكي ك شجو هاي علوم پز ساس امكانات موجود، خوابگاه در اختيار دان سكان و تامين خوابگاه ندارند و بر ا در قبال ا

موزش دبيرخانه شــوراي آلذا داوطلبان جهت دريافت اطالعات بيشــتر به ســايت اينترنتي دانشــگاه يا مركز مورد نظر مراجعه كنند.  دهند.قرار مي
شت و تخصصي و  شكي، بهدا سئوليتي نخواهمركز علوم پايه پز شكي در مورد ارائه يا عدم ارائه خوابگاه هيچگونه م شنسنجش آموزش پز ت. د دا

  آمده است. 2اند در جدول شماره كه اعالم كرده هاوضعيت برخي از دانشگاه
التحصيل خواهند شد لذا كساني كه بعد از تاريخ مذكور فارغ ،يست فارغ التحصيل شوندبامي 31/6/1400نظر به اينكه داوطلبان تا تاريخ -5-11

  .اند، از تكميل فرم انتخاب رشته محل تحصيل خودداري نمايندبه دليل اينكه مجاز به شركت در آزمون نبوده
اي آزمون شفاهي نمره بر 30طبق مصوبه هيات ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي  قابل توجه متقاضيان رشته مددكاري اجتماعي -5-21

ساب  ست لذا پذيرش داوطلبان با احت شده ا صد نمره كتبي،  50در نظر گرفته  سي و 20در شنا صد معدل مقطع كار شفاهي  30در صد نمره  در
 خواهد بود. ضمنا ضروري است داوطلبان هنگام مصاحبه مدارك ذيل را به همراه داشته باشند.

  دانشنامه يا گواهي فارغ التحصيلي  .1
رتبط با ســابقه كار از جمله اشــتغال در ســازمانهاي حمايتي، بيمارســتانها و ســاير ســازمانهاي ارائه دهنده خدمات مددكاري مســتندات م .2

 اجتماعي به عنوان مددكار اجتماعي
  سوابق آموزشي (تدريس)، پژوهشي (مقاالت علمي پژوهشي) و مستندات شركت در كارگاهها و همايشهاي مرتبط .3

  از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد. اطالعات الزم در خصوص برگزاري مرحله دوم، متعاقباً  ذكر:ت
نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل خود اقدام نمايند. در صورت عدم تكميل فرم مربوطه از طريق  مقرربايست طي مهلت داوطلبان مي-5-13

و يا داوطلبي  ارسال شود E.mailقباً هيچگونه فرمي كه بصورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق پست و سامانه اينترنتي در زمان مقرر، متعا
   خواهان تغيير، افزايش، كاهش و يا ابطال در اطالعات مربوطه بعد از ثبت نهايي و يا پس از زمان مقرر باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

از اعالم  كه بعد در صورتي ،23/5/1400شوراي سنجش و پذيرش دانشجوي وزارت بهداشت به تاريخ امين جلسه  26بر اساس مصوبه  -5-14
دانشگاهها، دانشگاهي اعالم نمايد در رشته اي به دليل تعداد يك يا دو نفر پذيرفته شده ، قادر به برگزاري دوره نمي باشد، در اين به  يينها جينتا

  پذيرفته شده اجرا مي شود:موارد يكي از سه حالت زير براي فرد 
  دانشگاه به فرد پذيرفته شده اعالم نمايدشروع دوره براي سال بعدي محفوظ مانده واز سال بعد با ورودي جديد شروع به تحصيل خواهد نمود.-الف
يا كميسيون موارد خاص فرد پذيرفته شده در صورت احراز ساير شرايط و كسب نمره اولويت هاي بعدي ، با نظر مركز سنجش آموزش پزشكي -ب

  به يكي از اولويت هاي انتخابي بعدي خود، معرفي خواهد شد.
در مواردي كه فرد اولويت نداشته باشد با توجه به عدم كسب نمره اولويت هاي باالتر خود، با نظر مركز سنجش آموزش پزشكي يا كميسيون  -ج

  هاي انتخابي باالتر،  معرفي خواهد شد.موارد خاص،در صورت احراز ساير شرايط به يكي از اولويت 
   شود.گرايش هاي مختلف در هر رشته توسط گروههاي آموزشي دانشگاه پذيرنده تعيين مي -5-15
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 :1400هاي پذيرنده دانشجو در سال ظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 6
د. داوطلبان بر اساس جدول مذكور ابتدا باشمي 3جدول شماره به شرح  ،ايو شهريه رايگانهاي پذيرنده دانشجو نشگاهظرفيت پذيرش دا -6-1

  د. كننمربوطه اقدام  اينترنتي تعيين و سپس در زمان مقرر نسبت به تكميل فرم انتخاب خود را
  شود.ميهاي مختلف در هر رشته توسط گروه آموزشي دانشگاه تعيين اوطلبان توجه نمايند اطالعات الزم در خصوص گرايشد -6-2
د. لذا داوطلبان باشمي، براساس نوع سازمان مربوطه (سپاه پاسداران و نيروهاي مسلح و جنسيت) در دانشگاه ع.پ ارتش و بقيه ا...پذيرش  -6-3

  به دقت مالحظه نمايند. را 3 توضيحات جدول شمارهقبل از انتخاب اولويتهاي خود 
  

 : 1400ها و مراكز پذيرنده دانشجو درآزمون نحوه انتخاب رشته محل تحصيل دانشگاه -7
ها مالحظه كليه رشته محلهاي بعدي و همچنين اطالعيهو  انتخاب رشته محل ،نامثبتهاي راهنماي دفترچه داوطلب عزيز پس از مطالعه كامل

كدرهگيري خود، وارد سامانه  با آموزش پزشكي بايست از طريق سامانه اينترنتي مركز سنجشمي ،ايو شهريهرايگان ها اعم از و شرايط دانشگاه
اش هاي انتخابياولويت انتخاب هر فرد در ميان دانشگاه با توجه به عدم امكان جابجايي،. خود را انجام دهندشده و انتخاب رشته محل تحصيل 

  دهد.داوطلب تحصيل در آن مركز را ترجيح مي و باشدبر اساس عالقه فردي بايستي 
اي يادداشت كرده تا هاي مورد نظر خود را به ترتيب عالقه به آن رشته و دانشگاه مربوطه روي صفحهشود داوطلب كه ابتدا تمام رشتهپيشنهاد مي

امتحاني از يك گروه و يك رشته يا مجموعه از گروه ديگر  اند و يا مجموعهبه ترتيب وارد سامانه نمايد. كساني كه در دو گروه آزمون شركت داشته
  هاي مورد عالقه خود را از دو گروه آزموني وارد نمايند.توانند تركيبي از رشتهاند، ميرا آزمون داده

  و الي آخر را تكميل نمايد.  2اولين دانشگاه مورد نظر را و سپس شماره  1بندي، به ترتيب از شماره پس از اطمينان از انتخاب خود و اولويت-7-1
واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي و مركز آموزش  هاي علوم پزشكي ودانشگاه پردازشهريههاي دورهمجازي،  هاياز آنجائي كه تحصيل در دوره-7-2

  .الزم را مبذول نمايندتوجه  هالذا داوطلبان در انتخاب اين رشته محل د،باشميپرداخت شهريه عالي علوم پزشكي وارستگان مشهد با 
 د. باشميمراكزپذيرنده همان رشته  و دانشگاه اولويت انتخابي براساس تعداد تعداد حداكثر-7-3

، داوطلب اين رشته )پردازشهريهدوره محل رشته 7محل ظرفيت عادي و رشته 7( دانشگاه پذيرنده دانشجو باشند 8حداكثر اي در رشتهاگر  مثالً
در صورتيكه مورد يا برخي را انتخاب نمايد.  14تواند بر اساس عالقه و شرايط شخصي خود هر ميخواهد بود.  محلرشته 14حداكثرمجاز به انتخاب 

تفاده نمود. البته اين توان از گزينه جابجايي يا حذف اسدر اولويتهاي انتخاب شده نياز است جابجايي صورت پذيرد يا حذف شود، به آساني مي
 پذير نخواهد بود. عمل پيش از فشردن گزينه ثبت نهايي امكان پذير است. دقت شود در صورت فشردن گزينه ثبت نهايي، جابجايي يا حذف امكان

هاي مراحل ثبت اولويتپس از تكميل لذا  هاي مورد نظر وارد نشده، از فشردن گزينه ثبت نهايي خودداري شودزمانيكه كليه اولويتتا -7-4
 انتخابي، گزينه ثبت نهايي زده شود.

     د.باشميدقت شود : كليه اين مراحل قبل از فشردن گزينه ثبت نهايي قابل انجام 
 و جهت مراحل بعدي نگهداري شود.  پرينت گرفته شده، فرم مربوطه فشردن گزينه ثبت نهاييپس از پايان كليه مراحل و -7-5

  در صورتيكه پيش از فشردن گزينه ثبت نهايي از فرم پرينت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پيگيري نخواهد بود.  تذكر مهم:
لذا پس از مطالعه دقيق دفترچه،  .باشدميمسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم انتخاب رشته محل تحصيل به عهده داوطلب -7-6

عات خود نمايد بعبارتي هرگونه اشتباه يا مورد ايجاد شده بدليل تكميل اطالعات توسط اشخاص ديگر داوطلب شخصاً اقدام به تكميل اطال
   .باشدمييا كافي نت و... مورد پذيرش ن

  جداول -دوم بخش 
  

 
  ها عدم ارائه خوابگاه توسط دانشگاه -2شماره جدول 

  آن دانشگاه پيگيري شود ها از سامانه اينترنتي آن دانشگاه و يا واحد ذيربطساير دانشگاه
 رديف علوم پزشكي  دانشگاه توضيحات

 1 كرمان  عدم اختصاص خوابگاه 

 2 زنجان    صرفاً هماهنگي جهت معرفي به خوابگاه خودگردان  –عدم اختصاص خوابگاه 

 3 شاهد كليه دانشجويان روزانه، با اخذ اجاره بهاي مصوب، خوابگاه دانشجويي مجردي

 4 بقيه اهللا ه متأهليفاقد خوابگا -هاي مازاد و دانشجويان روزانه شاغل و بورسيه و بوميبه دوره خوابگاهعدم ارائه 

 5 ارتش عدم تعهد ارائه خوابگاه
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4001 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3جدول شماره   

  توضيحات شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف
1 

 اپيدميولوژي

 	 1 3  اروميه

 	 0 4  اصفهان 2

 	 1 4  ايران 3

 مشترك با د ع پ ايران 1 3  ايالم 4

5 
 3 1  بقيه اله

نفر (اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا) و  2عادي 
ح نفر (اعضاء رسمي ساير نيروهاي مسل 3شهريه پرداز 

 شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

 	 1 3  تبريز 6

 	 0 5  تهران 7

 مشترك با د ع پ كرمان 1 3  رفسنجان 8

 	 1 3  زاهدان 9

 	 0 4  شاهرود 10

 	 1 3  شهركرد 11

 	 2 3  شهيدبهشتي 12

 	 1 4  شيراز 13

 	 1 3  كردستان 14

 	 0 5  كرمان 15

 	 1 3  كرمانشاه 16

 	 0 4  مشهد 17

 	 0 5  همدان 18

 	 1 4  يزد 19

20 

 اتاق عمل

 	 1 4  اصفهان

 	 1 3  ايران 21

 	 1 3  شيراز 22

 	 1 4  كرمانشاه 23

 	 1 4  مازندران 24

 	 0 5  يزد 25

26 
ارزيابي فناوري سالمت 

)HTA( 

 	 0 3  ايران

 	 0 3  تهران 27

 	 0 3  كرمان 28

 	 0 3  يزد 29

30 

 ارگونومي

 	 0 3  اروميه

 	 1 3  اهواز 31

 	 0 3  ايران 32

 	 0 3  تهران 33

 	 0 3  شهيدبهشتي 34

 	 1 3  شيراز 35

 	 0 4  علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 36

 	 1 3  كرمان 37

 	 1 3  مازندران 38

 	 0 4  همدان 39

 	 1 3  يزد 40

اعضاي مصنوعي و  41
 وسايل كمكي

 	 1 2  اصفهان

 	 1 4  ايران 42

 	 1 4  سالمت اجتماعيعلوم توانبخشي و  43
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4001 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3جدول شماره   
  توضيحات شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف

44 

  اقتصاد بهداشت 
  
 

 	 0 3  اروميه

 	 1 3  اصفهان 45

 	 1 3  ايران 46

 	 6 0  آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 47

ح نفر (اعضاء رسمي ساير نيروهاي مسل 2شهريه پرداز  2 0  بقيه اله 48
 شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

 	 1 3  تبريز 49

 	 1 4  تهران 50

 	 1 2  شاهد 51

 	 1 3  شيراز 52

 	 0 3  كرمان 53

 	 1 3  مشهد 54

 	 0 3  همدان 55

 	 0 4  يزد 56

57 
 اكولوژي انساني

 	 0 3  تهران

 	 0 2  كرمان 58

 	 0 2  يزد 59

60 

 انفورماتيك پزشكي

 	 1 3  اروميه

 	 1 2  اهواز 61

 	 0 4  ايران 62

 	 1 3  تبريز 63

 	 1 4  تربيت مدرس 64

 	 1 3  تهران 65

 	 1 3  شهيدبهشتي 66

 	 1 3  شيراز 67

 	 0 4  كرمان 68

 	 1 3  مشهد 69

70 

 آمار زيستي

 	 0 3  اراك

 	 1 3  اهواز 71

 	 1 4  ايران 72

 	 1 3  بابل 73

 	 1 4  تبريز 74

 	 1 4  تربيت مدرس 75

 	 0 4  تهران 76

 	 1 3  زنجان 77

 	 1 3  شهركرد 78

 	 0 4  شهيدبهشتي 79

 	 0 4  شيراز 80

 	 1 3  علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 81

 	 0 3  كرمان 82

 	 0 3  كرمانشاه 83

 	 1 3  گلستان 84

 	 1 3  مازندران 85

 	 0 4  مشهد 86

 	 0 3  همدان 87

  1 3  يزد 88
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4001 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3جدول شماره   
  توضيحات شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف

89 

آموزش بهداشت و 
 سالمت ارتقاء

 

 	 0 2  اراك

 	 1 3  اروميه 90

 	 1 3  اصفهان 91

 	 1 3  البرز 92

 	 1 3  اهواز 93

 	 1 3  ايران 94

 	 0 3  ايالم 95

 	 5 0  آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 96

97 
 2 2  بقيه اله

نفر (اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا) و  2عادي 
ح رسمي ساير نيروهاي مسلنفر (اعضاء  2شهريه پرداز 

 شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

 	 1 3  بندرعباس 98

 	 1 2  بوشهر 99

 	 1 3  بيرجند 100

 	 1 3  تبريز 101

 	 1 3  تربيت مدرس 102

 	 1 3  تهران 103

 	 1 2  رفسنجان 104

 	 1 3  زاهدان 105

 	 1 2  زنجان 106

107 

 1 4  سبزوار

نفر از ظرفيت 2شروع تحصيل نيمسال دوم مي باشد.
اعالم شده از سهميه عادي مشترك با دانشگاه علوم 
پزشكي خراسان شمالي مي باشد. پذيرفته شدگان 

 مراحل آموزشي را در دانشگاه علوم پزشكي سبزوار و
مراحل پايان نامه را در دانشگاه خراسان شمالي 

 خواهند گذراند.

 	 1 3  شهيدبهشتي 108

 	 1 3  شيراز 109

 	 1 2  قزوين 110

 	 1 2  قم 111

 	 1 2  كردستان 112

 	 0 3  كرمان 113

 	 1 2  كرمانشاه 114

 	 1 2  گناباد 115

 	 1 3  گيالن 116

 	 0 4  مازندران 117

 	 1 3  مشهد 118

 	 1 3  همدان 119

 	 0 2  ياسوج 120

 	 1 2  يزد 121

122   
  
  

و ايمني مواد بهداشت 
  غذايي

  

 	 1 3  اصفهان

 	 0 3  اهواز 123

 	 8 0  آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 124

125 
 3 2  بقيه اله

نفر (اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا) و  2عادي 
ح نفر (اعضاء رسمي ساير نيروهاي مسل 3شهريه پرداز 
 ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)شامل ارتش 

 	 1 3  تبريز 126
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4001 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3جدول شماره   
  توضيحات شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف
127   

  
  
  

  ادامه 
بهداشت و ايمني مواد 

 غذايي

 	 0 4  تهران

 	 1 3  زنجان 128

 	 1 3  شيراز 129

 	 0 3  فسا 130

 	 1 3  قزوين 131

 	 1 3  كرمانشاه 132

 	 1 3  گناباد 133

 	 1 3  مشهد 134

 	 1 3  همدان 135

 	 1 3  يزد 136

137 
 بينائي سنجي

 	 1 4  ايران

 	 3 4  شهيدبهشتي 138

 	 1 6  مشهد 139

140 

بيولوژي و كنترل ناقلين 
 بيماريها

 مشترك با د ع پ تهران 0 3  اروميه

 	 0 3  اهواز 141

 	 0 3  تربيت مدرس 142

 	 2 5  تهران 143

 	 1 3  شيراز 144

 	 0 3  مازندران 145

 	 0 2  همدان 146

147 

پدافند غيرعامل در 
 سالمتنظام 

 6 2  بقيه اله
نفر (اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا) و  2عادي 

ح نفر (اعضاء رسمي ساير نيروهاي مسل 6شهريه پرداز 
 شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

148 

 تاريخ علوم پزشكي

 	 0 2  اراك

 مشترك با د ع پ شهيدبهشتي، تهران و شاهد 1 2  ايران 149

 	 1 2  بابل 150

 	 1 2  تبريز 151

 	 1 4  تهران 152

 مشترك با د ع پ شهيدبهشتي، تهران و ايران 1 2  شاهد 153

 	 1 2  قم 154

 	 1 2  مازندران 155

156 

 تكنولوژي گردش خون

 	 1 3  اصفهان

 	 1 1  شيراز 157

 	 0 9  مركز قلب شهيد رجايي 158

 	 0 3  مشهد 159

 ژورناليسم پزشكي 160
 	 0 2  ايران

 	 2 4  شيراز 161

162   
  
  

  سالمت سالمندي 
  
  
  
  
  

 	 0 4  اصفهان

 	 1 3  ايران 163

 	 3 0  آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 164

 	 1 3  بابل 165

 	 0 3  تبريز 166

 	 0 4  تهران 167

 	 1 4  شهيدبهشتي 168

 	 1 3  شيراز 169

 	 1 4  علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 170
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4001 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3جدول شماره   
  توضيحات شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف
171   

  ادامه 
 سالمت سالمندي

 	 0 4  كرمان

 	 0 3  گناباد 172

 	 1 3  مازندران 173

 	 1 4  يزد 174

 	 2 4  تبريز سالمت و ترافيك 175

 سالمت و رفاه اجتماعي 176
 	 1 3  اصفهان

 	 2 7  علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 177

178 

 شنوائي شناسي

 	 0 5  ايران

 	 1 4  تهران 179

 	 1 4  شهيدبهشتي 180

 	 0 3  علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 181

182 

 علوم تشريحي

 	 0 2  اراك

 	 0 2  اروميه 183

 	 1 3  اصفهان 184

 	 0 3  اهواز 185

 	 0 4  ايران 186

 	 0 2  ايالم 187

 	 4 0  آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 188

 	 0 3  بابل 189

ح نفر (اعضاء رسمي ساير نيروهاي مسل 3شهريه پرداز  3 0  بقيه اله 190
 شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

 	 0 2  بيرجند 191

 	 1 4  تبريز 192

 	 1 4  تربيت مدرس 193

 	 1 4  تهران 194

 	 0 2  رفسنجان 195

 	 0 4  زاهدان 196

 	 1 2  زنجان 197

 	 1 2  سمنان 198

 	 1 3  شهيدبهشتي 199

 	 1 3  شيراز 200

 	 0 2  قزوين 201

 	 1 2  كاشان 202

 مشترك با د ع پ همدان 0 2  كردستان 203

 	 0 4  كرمان 204

 	 0 2  كرمانشاه 205

 	 0 3  گلستان 206

 	 0 3  گيالن 207

 	 0 2  لرستان 208

 	 0 3  مازندران 209

 	 1 2  مشهد 210

 	 0 3  همدان 211

 مشترك با د ع پ شيراز 0 2  ياسوج 212

 	 0 3  يزد 213

  علوم و صنايع غذائي 214
  

 	 10 0  آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

 	 1 4  تبريز 215



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

18 
 

4001 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3جدول شماره   
  توضيحات شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف

  ادامه  216
  علوم و صنايع غذائي

 

 	 1 6  شهيدبهشتي

 	 2 5  كرمانشاه 217

 	 2 4  يزد 218

219 

اطالعات فناوري 
 سالمت

 	 0 3  اردبيل

 	 1 4  اروميه 220

 	 0 4  اصفهان 221

 	 1 3  اهواز 222

 	 0 4  ايران 223

 	 1 3  بندرعباس 224

 	 1 3  تهران 225

 	 1 4  شهيدبهشتي 226

 	 1 3  شيراز 227

 	 0 3  كاشان 228

 	 0 4  كرمان 229

 	 1 4  مشهد 230

231 

برداري فناوري تصوير 
 پزشكي

 	 1 2  اصفهان

 	 0 3  اهواز 232

 	 0 3  ايران 233

 	 1 2  تبريز 234

 	 0 3  تهران 235

 	 0 3  مشهد 236

237   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فيزيولوژي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 	 1 2  اراك

 	 0 2  اردبيل 238

 	 0 2  اروميه 239

 	 1 2  اصفهان 240

 	 0 3  اهواز 241

 	 1 3  ايران 242

ح نفر (اعضاء رسمي ساير نيروهاي مسل 3شهريه پرداز  3 0  بقيه اله 243
 شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

 مشترك با د ع پ تهران 0 3  بندرعباس 244

 	 1 2  تبريز 245

 	 1 3  تربيت مدرس 246

 	 0 3  تهران 247

 	 1 2  رفسنجان 248

 	 1 2  زاهدان 249

 	 0 2  زنجان 250

 	 1 2  سبزوار 251

 	 0 3  سمنان 252

 	 1 3  شاهد 253

 	 1 3  شهيدبهشتي 254

 	 1 3  شيراز 255

 	 0 2  فسا 256

 	 1 3  كاشان 257

 مشترك با د ع پ همدان 1 2  كردستان 258

 	 1 3  كرمان 259

 	 1 2  كرمانشاه 260



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

19 
 

4001 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3جدول شماره   
  توضيحات شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف

261   
  ادامه

 فيزيولوژي

 	 0 2  گيالن

 	 1 2  لرستان 262

 	 1 3  مشهد 263

 	 1 3  همدان 264

 	 1 3  يزد 265

266 

 كاردرماني

 	 1 5  ايران

 	 0 3  تهران 267

 	 2 5  شهيدبهشتي 268

 	 2 7  علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 269

270 

كتابداري و اطالع 
 رساني پزشكي

 	 1 3  اصفهان

 	 1 6  اهواز 271

 	 1 5  ايران 272

 	 2 3  بوشهر 273

 	 1 4  تبريز 274

 	 1 2  تهران 275

 	 1 6  شهيدبهشتي 276

 	 0 6  كرمان 277

 	 1 6  همدان 278

279 

 گفتار درماني

 	 1 3  اصفهان

 	 0 3  اهواز 280

 	 1 4  ايران 281

 	 1 4  تهران 282

 	 0 3  سمنان 283

 	 0 2  شيراز 284

 	 1 4  توانبخشي و سالمت اجتماعيعلوم  285

 	 0 3  مشهد 286

 	 0 3  همدان 287

 دارای مصاحبه	 3 9  علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي مددكاري اجتماعي 288

289 
 مديريت توانبخشي

 	 0 6  اهواز

 	 0 4  ايران 290

 	 3 6  علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 291

292   
  
  

مديريت خدمات 
  درماني بهداشتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 	 1 5  ارتش

 	 2 4  اصفهان 293

 	 1 3  اهواز 294

 	 0 10  ايران 295

 	 0 4  ايالم 296

 	 6 0  آزاد اسالمي واحد الكترونيكي 297

 	 8 0  آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 298

 	 6 0  جنوبآزاد اسالمي واحد تهران  299

 	 8 0  آزاد اسالمي واحد تهران شمال 300

 	 4 0  آزاد اسالمي واحد ساري 301

 	 4 0  آزاد اسالمي واحد سمنان 302

 	 4 0  آزاد اسالمي واحد شهركرد 303

 	 6 0  آزاد اسالمي واحد شيراز 304

 	 12 0  آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 305

 	 4 0  واحد مرودشتآزاد اسالمي  306



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

20 
 

4001 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3جدول شماره   
  توضيحات شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف

307 

  
  
  
  
  

  ادامه 
مديريت خدمات 
 بهداشتي درماني

 4 2  بقيه اله
نفر (اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا) و  2عادي 

ح نفر (اعضاء رسمي ساير نيروهاي مسل 4شهريه پرداز 
 شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

 	 2 4  تبريز 308

 	 4 8  تهران 309

 	 0 4  زاهدان 310

 	 2 4  شهيدبهشتي 311

 	 2 4  شيراز 312

 	 2 4  قزوين 313

 مشترك با د ع پ تهران 0 8  كرمان 314

 	 2 4  مازندران 315

 	 2 4  مشهد 316

 	 2 5  يزد 317

318 

مديريت سالمت، ايمني 
 )HSEو محيط زيست (

 	 2 4  اصفهان

 	 2 4  اهواز 319

 	 0 4  ايران 320

 	 0 4  بوشهر 321

 	 2 4  تبريز 322

 	 1 4  زنجان 323

 	 0 3  سبزوار 324

 	 2 6  شهيدبهشتي 325

 	 0 2  شيراز 326

 	 2 4  كاشان 327

 	 0 4  مشهد 328

 	 2 4  همدان 329

 	 2 4  يزد 330

331 

مهندسي بهداشت 
 ايحرفه

 	 0 4  اروميه

 	 1 3  اصفهان 332

 	 1 3  اهواز 333

 	 1 4  ايران 334

 	 1 3  تبريز 335

 	 1 4  تربيت مدرس 336

 	 0 4  تهران 337

 	 1 4  زنجان 338

 	 1 4  شهيدبهشتي 339

 	 1 4  شيراز 340

 	 1 3  قزوين 341

 	 1 3  كرمان 342

 	 1 3  كرمانشاه 343

 	 1 3  مازندران 344

 	 0 4  مشهد 345

 	 1 4  همدان 346

 	 1 4  يزد 347

مهندسي پزشكي  348
  (بيوالكتريك)

  

 	 2 8  اصفهان

 	 4 0  آزاد اسالمي واحد سمنان 349

 	 1 4  تبريز 350



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

21 
 

4001 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3جدول شماره   
  توضيحات شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف
351   

  ادامه 
مهندسي پزشكي 

 (بيوالكتريك)

 	 0 7  تهران

 	 2 6  شهيدبهشتي 352

 	 1 4  شيراز 353

 	 1 5  كرمانشاه 354

355 
 مهندسي پزشكي

 (زيست مواد)
 	 0 6  اصفهان

ميكروب شناسي  356
 موادغذايي

 	 1 2  ايران

 	 0 3  تهران 357

358 

 نانوفناوري پزشكي

 	 0 3  ايران

 	 6 0  آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 359

360 
 2 1  بقيه اله

نفر (اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا) و  1عادي 
ح نفر (اعضاء رسمي ساير نيروهاي مسل 2شهريه پرداز 

 خانم و آقا)شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، 

 	 1 3  تبريز 361

 	 1 3  تهران 362

 مشترك با د ع پ مشهد 1 3  خراسان شمالي (بجنورد) 363

 	 0 3  زنجان 364

 	 1 3  شاهرود 365

 	 1 3  شيراز 366

 	 1 3  كرمانشاه 367

 	 1 3  گلستان 368

 	 0 3  مازندران 369

 	 1 3  مشهد 370

371 
  يآموزش هوشبر

	 4 1  اهواز 	

	 4 1  ايران 372 	

	 4 1  كاشان 373 	

  
  

   1400 ه دانشجو در سالهاي پذيرندظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره  
  مجموعه آموزش پزشكي

  توضيحات  شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف
1 

 يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي

 	 8 0  تهران

 	 2 3  شهيدبهشتي 2

 	 3 3  شيراز 3

4 

 آموزش پزشكي

   0 4  اصفهان

  4 0  ايران 5

  0 3  تهران 6

   0 4  شيراز 7

   0 3  كرمان 8

   1 3  مشهد 9

 تكنولوژي آموزشي در علوم پزشكي 10
 	 8 0  تهران

 	 2 4  مشهد 11

  
  
  



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

22 
 

  
  1400 نشجو در سالداهاي پذيرنده ظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 

  مجموعه بهداشت محيط
  توضيحاتشهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف

 	  0  3  يزد هداشت پرتوهاب -بهداشت محيط   1

 م شناسي محيطس -بهداشت محيط   2
 	  0  3  اصفهان

 	  0  4  كرمان  3

4  

 مهندسي بهداشت محيط

 	  0  2  اراك

 	  1  2  اردبيل  5

 	  0  3  اروميه  6

 	  2  4  اصفهان  7

 	  2  3  البرز  8

 	  2  6  اهواز  9

 	  1  3  ايران  10

 	  0  3  ايالم  11

 	  4  0  آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران  12

 	  1  2  بابل  13

14  

  2  2  بقيه اله

نفر (اعضاء  2مشترك با د ع پ تهران/ عادي 
ر نف 2رسمي سپاه پاسداران، آقا) و شهريه پرداز 

نيروهاي مسلح شامل ارتش  (اعضاء رسمي ساير
 ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

 	  1  3  بندرعباس  15

 مشترك با د ع پ اصفهان  1  2  بوشهر  16

 	  0  2  بيرجند  17

 	  2  4  تبريز  18

 	  1  3  تربيت مدرس  19

 	  0  7  تهران  20

 	  0  2  زاهدان  21

 مشترك با د ع پ تهران  1  3  زنجان  22

 شروع تحصيل نيمسال دوم مي باشد.  0  3  سبزوار  23

 	  0  2  سمنان  24

 	  0  3  شهركرد  25

 	  1  6  شهيدبهشتي  26

 	  1  5  شيراز  27

 مشترك با د ع پ شهيدبهشتي  0  2  قزوين  28

 مشترك با د ع پ اصفهان  0  3  قم  29

 	  0  2  كاشان  30

 	  0  4  كردستان  31

 	  0  3  كرمان  32

 	  1  6  كرمانشاه  33

 	  0  3  گناباد  34

 	  0  2  گيالن  35

 	  0  3  لرستان  36

 	  0  5  مازندران  37

 	  0  5  مشهد  38

 	  0  6  همدان  39

 مشترك با د ع پ شهيدبهشتي  0  3  ياسوج  40

 	  1  3  يزد  41



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

23 
 

  1400 نشجو در سالداهاي پذيرنده ظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 
  مجموعه بهداشت محيط

  توضيحاتشهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف
 مديريت بهره -مهندسي بهداشت محيط   42

 برداري و نگهداري تاسيسات

 	  0  4  مازندران

 	  1  3  همدان  43

44  
ديريت م -مهندسي بهداشت محيط 

 پسماند

 	  0  2  بيرجند

 	  1  2  تبريز  45

 	  1  3  شهيدبهشتي  46

 	  0  2  يزد  47

  
  

  1400 نشجو در سالهاي پذيرنده داظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 
  پرستاري  مجموعه

  توضيحات  پردازشهريه  عادي  دانشگاه  رشته رديف
1 

 اورژانسپرستاري 

  2 6  ارتش

  1 4  اردبيل 2

  0 5  اصفهان 3

  1 4  البرز 4

  1 3  ايران 5

 2 3  بقيه اله 6
يه نفر (اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا) و شهر 3عادي 
نفر (اعضاء رسمي ساير نيروهاي مسلح شامل  2پرداز 

 ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

  1 4  بيرجند 7

  2 4  تبريز 8

  0 6  تهران 9

  1 4  زنجان 10

  0 4  سبزوار 11

  0 4  سمنان 12

  2 6  شهيدبهشتي 13

  2 6  قم 14

  1 4  كردستان 15

  2 4  كرمانشاه 16

  0 4  گناباد 17

محل تحصيل پذيرفته شدگان دانشكده پرستاري مامايي  2 3  گيالن 18
 باشد.شهيدبهشتي رشت مي

  2 4  لرستان 19

  2 6  مازندران 20

  2 4  يزد 21

 پرستاري توانبخشي 22
  1 2  ايران

  0 4  علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 23

24   
  
  
  
  

  جراحي –پرستاري داخلي 
  
  

  2 5  اراك

  2 6  اردبيل 25

  2 6  اروميه 26

  3 6  اصفهان 27

  1 6  اهواز 28

  1 3  ايران 29

  2 4  ايالم 30

  5 0  آزاد اسالمي واحد اروميه 31



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

24 
 

  1400 نشجو در سالهاي پذيرنده داظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 
  پرستاري  مجموعه

  توضيحات  پردازشهريه  عادي  دانشگاه  رشته رديف
32   

  
  
  
  
  

  ادامه 
 راحيج -پرستاري داخلي 

  10 0  آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران

  10 0  آزاد اسالمي واحد خوراسگان 33

  6 0  آزاد اسالمي واحد كرمان 34

  6 0  آزاد اسالمي واحد نجف آباد 35

  5 0  آزاد اسالمي واحد يزد 36

 محل تحصيل پذيرفته شدگان دانشكده پرستاري رامسر  2 4  بابل 37

 5 3  بقيه اله 38
يه نفر (اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا) و شهر 3عادي 
نفر (اعضاء رسمي ساير نيروهاي مسلح شامل  5پرداز 

 ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

  0 6  بندرعباس 39

  2 4  بوشهر 40

  2 4  بيرجند 41

  3 6  تبريز 42

  2 8  تهران 43

  2 6  جهرم 44

  2 7  رفسنجان 45

  2 4  زابل 46

  2 5  زاهدان 47

  1 5  زنجان 48

  2 4  سبزوار 49

  2 5  شهركرد 50

  2 8  شهيدبهشتي 51

  2 6  شيراز 52

  1 4  فسا 53

  2 5  كاشان 54

  2 4  كردستان 55

  2 6  كرمان 56

  2 4  كرمانشاه 57

  2 5  گناباد 58

محل تحصيل پذيرفته شدگان دانشكده پرستاري مامايي  2 6  گيالن 59
 شهيدبهشتي رشت 

  1 4  لرستان 60

  2 6  مشهد 61

  1 5  همدان 62

  1 3  ياسوج 63

64   
  
  
  
  

  پرستاري سالمندي
  
  
  
  

  1 3  ايران

  1 3  ايالم 65

 محل تحصيل پذيرفته شدگان دانشكده پرستاري رامسر  1 3  بابل 66

  2 3  تهران 67

  1 3  خراسان شمالي (بجنورد) 68

  1 3  رفسنجان 69

  0 4  سبزوار 70

  2 4  شاهد 71

  1 3  شاهرود 72

  2 3  شهيدبهشتي 73



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

25 
 

  1400 نشجو در سالهاي پذيرنده داظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 
  پرستاري  مجموعه

  توضيحات  پردازشهريه  عادي  دانشگاه  رشته رديف
74   

  
  
  
  

  ادامه 
 پرستاري سالمندي

  0 4  علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي

  1 3  قزوين 75

  1 3  كاشان 76

  1 3  كرمانشاه 77

  1 3  گلستان 78

  1 3  گناباد 79

محل تحصيل پذيرفته شدگان دانشكده پرستاري مامايي  1 3  گيالن 80
 لنگرود 

  1 3  لرستان 81

  1 3  مازندران 82

 باشد.پذيرش دانشجو براي نيمسال دوم تحصيلي مي 1 4  يزد 83

84 

 پرستاري سالمت جامعه

  1 3  اصفهان

  0 3  اهواز 85

  4 0  آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 86

  4 0  آزاد اسالمي واحد خوراسگان 87

  1 3  تبريز 88

  1 4  تربيت مدرس 89

  1 3  تهران 90

  0 4  جهرم 91

  0 4  زاهدان 92

  0 3  زنجان 93

  1 3  شهيدبهشتي 94

  1 3  شيراز 95

  0 4  اجتماعيعلوم توانبخشي و سالمت  96

  0 3  كرمان 97

  1 3  گناباد 98

محل تحصيل پذيرفته شدگان دانشكده پرستاري مامايي  1 3  گيالن 99
 شهيدبهشتي رشت 

  0 3  لرستان 100

  0 3  مشهد 101

102   
  
  
  
  
  
  

  پرستاري كودكان
  
  
  
  
  
  

  0 3  اراك

  1 3  اصفهان 103

  1 3  اهواز 104

  5 0  آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 105

  5 0  آزاد اسالمي واحد خوراسگان 106

  3 0  آزاد اسالمي واحد علي آباد كتول 107

  0 3  بوشهر 108

  1 3  تبريز 109

  1 4  تهران 110

  0 4  رفسنجان 111

  1 3  زاهدان 112

  1 3  سمنان 113

  1 3  شهركرد 114

  1 3  شهيدبهشتي 115



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

26 
 

  1400 نشجو در سالهاي پذيرنده داظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 
  پرستاري  مجموعه

  توضيحات  پردازشهريه  عادي  دانشگاه  رشته رديف

116   
  

  ادامه 
 پرستاري كودكان

محل تحصيل پذيرفته شدگان دانشكده پرستاري مامايي  1 3  گيالن
 شهيدبهشتي رشت 

  0 3  لرستان 117

  1 3  همدان 118

  1 3  ياسوج 119

120 

 پرستاري مراقبت هاي ويژه

  1 3  اراك

  2 5  ارتش 121

  1 3  اردبيل 122

  1 3  اروميه 123

  1 4  اصفهان 124

  1 3  اهواز 125

  3 0  آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 126

  3 0  آزاد اسالمي واحد يزد 127

 1 3  بقيه اله 128
يه نفر (اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا) و شهر 3عادي 
نفر (اعضاء رسمي ساير نيروهاي مسلح شامل  1پرداز 

 ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

  2 4  تهران 129

  1 3  رفسنجان 130

  0 3  زابل 131

  1 3  زاهدان 132

  1 2  زنجان 133

  1 2  سبزوار 134

  0 3  سمنان 135

  1 3  شاهد 136

  1 3  شاهرود 137

  1 3  شهركرد 138

  2 5  شهيدبهشتي 139

  1 3  شيراز 140

  1 3  قزوين 141

  1 3  كاشان 142

  1 3  كردستان 143

  1 3  كرمان 144

  1 3  كرمانشاه 145

  1 3  گلستان 146

 مشترك با د ع پ مشهد 1 2  گناباد 147

محل تحصيل پذيرفته شدگان دانشكده پرستاري مامايي  1 3  گيالن 148
 شهيدبهشتي رشت 

  1 3  لرستان 149

  1 3  مازندران 150

  0 10  مركز قلب شهيد رجايي 151

  1 4  مشهد 152

  1 4  همدان 153

  1 3  يزد 154

پرستاري مراقبت هاي ويژه  155
   نوزادان

  1 3  ايران

  1 3  بابل 156



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

27 
 

  1400 نشجو در سالهاي پذيرنده داظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 
  پرستاري  مجموعه

  توضيحات  پردازشهريه  عادي  دانشگاه  رشته رديف
157   

  ادامه
پرستاري مراقبت هاي ويژه 

  نوزادان
  

 

  1 4  تهران

  1 4  شهيدبهشتي 158

  1 3  شيراز 159

  1 3  كرمان 160

  0 3  مشهد 161

  1 2  يزد 162

 8 4  بقيه اله پرستاري نظامي 163
يه نفر (اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا) و شهر 4عادي 
نفر (اعضاء رسمي ساير نيروهاي مسلح شامل  8پرداز 

 ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آقا)

164 

 روان پرستاري

  1 4  ارتش

  1 2  اروميه 165

  1 3  اصفهان 166

  1 3  اهواز 167

  5 0  تهران آزاد اسالمي واحد پزشكي 168

  5 0  آزاد اسالمي واحد خوراسگان 169

  1 2  بوشهر 170

  1 2  بيرجند 171

  1 3  تبريز 172

  1 3  تهران 173

  1 3  زاهدان 174

  1 3  شهيدبهشتي 175

  1 3  شيراز 176

  0 3  علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 177

  1 3  قزوين 178

  1 2  كاشان 179

  1 2  كرمان 180

  1 2  كرمانشاه 181

  1 2  مازندران 182

  0 3  مشهد 183

  1 2  همدان 184

  0 3  ياسوج 185

186 

 مديريت پرستاري

  1 3  ايران

  1 3  تهران 187

  1 3  مشهد 188

  1 3  همدان 189

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

28 
 

  1400 شجو در سالدانهاي پذيرنده ظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 
  روانشناسي مجموعه

  توضيحات  ظرفيت شهريه پرداز    ظرفيت عادي   دانشگاه  رشته رديف
 	 3 6  ايران بهداشت روان 1

2 

 روانشناسي باليني

 مشترك با د ع پ بقيه اله 2 5  ارتش

 	 0 8  ايران 3

4 

 2 2  بقيه اله

نفر (اعضاء رسمي سپاه پاسداران،  2عادي 
نفر (اعضاء رسمي  2شهريه پرداز آقا) و 

ساير نيروهاي مسلح شامل ارتش ناجا و 
 وزارت دفاع، خانم و آقا)

 	 2 5  زاهدان 5

 	 2 6  زنجان 6

 	 2 4  شهيدبهشتي 7

8 
علوم توانبخشي و سالمت 

 	 2 6  اجتماعي

 	 2 8  كاشان 9

 	 2 6  كرمانشاه 10

 	 2 6  مشهد 11

12 
كودك و روانشناسي باليني 
 نوجوان

علوم توانبخشي و سالمت 
 	 2 4  اجتماعي

 روانشناسي سالمت 13
 	 1 3  اصفهان

 	 1 5  ايران 14

  
  1400 نشجو در سالهاي پذيرنده داظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 

   1علوم آزمايشگاهي  مجموعه
  توضييحاتشهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف

1   
  
  
  
  
  

  بيوشيمي باليني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 	 0 2  اراك

 	 0 2  اردبيل 2

 	 0 2  اروميه 3

 	 1 2  اصفهان 4

 	 0 3  اهواز 5

 	 0 3  ايران 6

 	 0 2  ايالم 7

 	 3 0  آزاد اسالمي واحد شاهرود 8

 	 1 2  بابل 9

10 
 3 0  بقيه اله

(اعضاء رسمي نفر  3شهريه پرداز 
ساير نيروهاي مسلح شامل ارتش ناجا 

 و وزارت دفاع، خانم و آقا)

 	 0 3  بندرعباس 11

 	 1 2  بوشهر 12

 	 0 2  بيرجند 13

 	 1 2  تبريز 14

 	 1 3  تربيت مدرس 15

 	 0 3  تهران 16

 	 0 2  رفسنجان 17

 	 0 3  زاهدان 18

 	 0 3  زنجان 19

 	 0 2  سمنان 20



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

29 
 

  1400 نشجو در سالهاي پذيرنده داظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 
   1علوم آزمايشگاهي  مجموعه

  توضييحاتشهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف
  ادامه  21

 بيوشيمي باليني

 	 0 2  شهركرد

 	 1 3  شهيدبهشتي 22

 مشترك با د ع پ شيراز 0 2  فسا 23

 	 0 3  قزوين 24

 	 0 2  كاشان 25

 	 1 2  كردستان 26

 	 0 3  كرمان 27

 	 0 3  كرمانشاه 28

 	 1 2  گلستان 29

 	 0 2  لرستان 30

 	 1 2  مازندران 31

 	 0 3  مشهد 32

 	 0 3  همدان 33

 	 1 2  ياسوج 34

 	 1 2  يزد 35

36 

  
  
  
  
  
  

  زيست فن آوري پزشكي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 	 1 3  اراك

 	 1 3  اصفهان 37

 	 1 3  البرز 38

 مشترك با موسسه انستيتو پاستور 1 3  ايران 39

 	 6 0  آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران 40

 	 4 0  آزاد اسالمي واحد خوراسگان 41

 	 0 2  بابل 42

43 
 5 0  بقيه اله

نفر (اعضاء رسمي  5شهريه پرداز 
ساير نيروهاي مسلح شامل ارتش ناجا 

 و وزارت دفاع، خانم و آقا)

 	 1 3  بيرجند 44

 	 1 4  تبريز 45

 	 1 4  تربيت مدرس 46

 	 1 4  تهران 47

 	 1 3  خراسان شمالي (بجنورد) 48

 	 1 3  زنجان 49

 	 1 3  ايرانسازمان انتقال خون  50

 	 1 3  شاهرود 51

 	 1 3  شهركرد 52

 	 1 4  شيراز 53

 	 0 4  فسا 54

 	 1 3  قزوين 55

 	 1 3  كرمانشاه 56

 	 1 3  گلستان 57

 	 1 3  گيالن 58

 	 0 3  لرستان 59

 	 1 3  مازندران 60

 	 1 4  مشهد 61

 	 1 4  همدان 62

 	 1 3  يزد 63



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

30 
 

  1400 نشجو در سالهاي پذيرنده داظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 
   1علوم آزمايشگاهي  مجموعه

  توضييحاتشهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف
64 

 ژنتيك انساني

 	 1 3  اصفهان

 	 1 3  اهواز 65

 	 0 4  ايران 66

 مشترك با د ع پ تهران 1 3  بابل 67

68 

 2 2  بقيه اله

نفر (اعضاء رسمي سپاه  2عادي 
نفر  2پاسداران، آقا) و شهريه پرداز 

(اعضاء رسمي ساير نيروهاي مسلح 
شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم 

 و آقا)

 	 1 3  بندرعباس 69

 	 1 4  تبريز 70

 	 0 4  تهران 71

 	 0 4  زنجان 72

 مشترك با د ع پ تهران 1 2  شهركرد 73

 	 1 2  شهيدبهشتي 74

 مشترك با د ع پ شهيدبهشتي 1 3  شيراز 75

 	 0 4  علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 76

 	 1 3  مشهد 77

 	 1 3  يزد 78

 
  
  

  1400 دانشجو در سال هاي پذيرندهو اسامي دانشگاه ظرفيت پذيرش - 3ادامه جدول شماره 
  2علوم آزمايشگاهي  مجموعه

  توضيحات شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف
1  

 ايمني شناسي پزشكي

 	  0  3  اراك

 	  0  3  اهواز  2

 	  0  3  بابل  3

 	  0  3  بيرجند  4

 	  0  3  تبريز  5

 	  0  3  تربيت مدرس  6

 	  0  3  پزشكي) تهران (دانشكده  7

 	  0  3  سمنان  8

 	  0  3  شاهد  9

 	  0  3  شهركرد  10

 	  0  3  شهيدبهشتي  11

 	  0  3  كردستان  12

 	  0  3  كرمان  13

 	  0  3  كرمانشاه  14

 	  0  3  گلستان  15

 	  0  3  لرستان  16

 	  0  3  مازندران  17

 	  0  3  مشهد  18

 	  0  3  همدان  19

 	  0  3  يزد  20



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

31 
 

  1400 دانشجو در سال هاي پذيرندهو اسامي دانشگاه ظرفيت پذيرش - 3ادامه جدول شماره 
  2علوم آزمايشگاهي  مجموعه

  توضيحات شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف
21  

خون شناسي آزمايشگاهي و بانك 
 خون 

 	  0  3  اهواز

 	  1  3  ايران  22

 	  1  2  بوشهر  23

 	  0  3  بيرجند  24

 	  1  3  تبريز  25

 	  1  3  تهران  26

 	  0  3  زنجان  27

 	  1  3  سازمان انتقال خون ايران  28

 	  1  3  شهيدبهشتي  29

 	  1  3  شيراز  30

 	  0  3  كرمان  31

 	  1  3  مشهد  32

 
 

  1400 نشجو در سالهاي پذيرنده داظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 
  3علوم آزمايشگاهي  مجموعه

  توضيحاتشهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف
1 

  
  
  
  
  
  
  

  انگل شناسي
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 	 0 2  اروميه

 	 0 3  اصفهان 2

 	 0 3  البرز 3

 	 0 3  اهواز 4

 	 0 3  ايران 5

 	 0 2  ايالم 6

 	 0 3  تربيت مدرس 7

 	 0 3  تهران 8

 	 0 2  جهرم 9

 مشترك با د ع پ زاهدان 0 2  زابل 10

 	 0 3  زنجان 11

 	 0 2  شهركرد 12

 	 0 3  شيراز 13

 مشترك با د ع پ زنجان 0 2  قزوين 14

 	 0 2  كاشان 15

 	 0 3  كرمان 16

 	 0 3  گيالن 17

 	 0 2  لرستان 18

 	 0 3  مازندران 19

 	 0 2  مشهد 20

 	 0 2  همدان 21

 	 0 2  يزد 22

  قارچ شناسي پزشكي 23
  
  
  
  
  

 	 0 3  اهواز

 	 0 3  ايران 24

 	 1 3  تربيت مدرس 25

 	 0 4  تهران 26

 	 0 2  شيراز 27

 	 0 2  كرمان 28



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

32 
 

  1400 نشجو در سالهاي پذيرنده داظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 
  3علوم آزمايشگاهي  مجموعه

  توضيحاتشهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف
  ادامه 29

 قارچ شناسي پزشكي

 	 0 3  گلستان

 	 0 4  مازندران 30

 	 1 2  مشهد 31

32 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ميكروب شناسي پزشكي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 	 0 2  اراك

 	 0 2  اردبيل 33

 	 1 2  اروميه 34

 	 1 2  اصفهان 35

 	 0 2  البرز 36

 	 0 3  اهواز 37

 	 0 3  ايالم 38

 	 0 2  بابل 39

رسمي ساير نيروهاي  نفر (اعضاء 3شهريه پرداز  2 0  بقيه اله 40
 ا)مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم و آق

 	 1 2  بوشهر 41

 	 0 3  تبريز 42

 	 0 3  تربيت مدرس 43

 	 0 3  تهران (دانشكده بهداشت) 44

 	 0 3  تهران (دانشكده پزشكي) 45

 	 0 2  شهركرد 46

 	 0 3  شهيدبهشتي 47

 	 0 3  شيراز 48

 	 0 2  قزوين 49

 	 0 3  كاشان 50

 مشترك با د ع پ تهران 0 3  كردستان 51

 	 0 3  كرمان 52

 	 0 2  كرمانشاه 53

 	 0 2  گلستان 54

 	 0 3  گيالن 55

 مشترك با د ع پ شهيدبهشتي 0 3  مازندران 56

 	 0 3  مشهد 57

 	 0 2  موسسه سرم سازي رازي 58

 	 0 3  همدان 59

 	 0 2  ياسوج 60

 	 0 3  يزد 61

62 

 ويروس شناسي پزشكي

 	 1 4  اهواز

 	 1 4  ايران 63

 	 0 4  تهران 64

 	 0 4  شيراز 65

 مشترك با د ع پ تهران 0 3  كرمان 66

 	 1 4  گلستان 67

 	 1 3  لرستان 68

 	 1 4  مشهد 69

 	 1 4  همدان 70

  
  



  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ١٤٠٠تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال  دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل" 
 

33 
 

  
  

  1400 نشجو در سالهاي پذيرنده دادانشگاهظرفيت پذيرش و اسامي  - 3ادامه جدول شماره 
  تغذيه مجموعه

ردي
ظرفيت   دانشگاه  رشته ف

  عادي 
ظرفيت شهريه 

  توضيحات  پرداز  

1 

 تغذيه باليني

 	 0 6  ايران

 	 1 4  تبريز 2

 	 1 4  تهران 3

 	 2 3  شهيدبهشتي 4

 	 1 4  شيراز 5

 	 2 5  مشهد 6

 تغذيه ورزشي 7
 	 1 4  تبريز

 	 0 6  تهران 8

9 

علوم بهداشتي در 
 تغذيه

 	 1 4  اصفهان

10 
آزاد اسالمي واحد علوم 

 	 6 0  و تحقيقات

 	 1 4  تبريز 11

 	 2 4  تهران 12

 	 1 3  شيراز 13

 	 1 3  قزوين 14

 	 2 3  يزد 15

16 

 علوم تغذيه

 	 1 4  اروميه

 	 1 4  اصفهان 17

 	 1 4  اهواز 18

 	 0 6  ايران 19

20 
آزاد اسالمي واحد علوم 

 	 7 0  و تحقيقات

 	 1 4  تبريز 21

 	 1 5  تهران 22

 	 0 5  زاهدان 23

 	 1 4  شهيدبهشتي 24

 	 1 3  شيراز 25

 	 1 4  كاشان 26

 	 1 4  كرمانشاه 27

 	 0 4  لرستان 28

 	 1 4  مشهد 29

30 

علوم تغذيه در بحران 
 و حوادث غيرمترقبه

 4 2  بقيه اله
نفر  4ز نفر (اعضاء رسمي سپاه پاسداران، آقا) و شهريه پردا 2عادي 

اع، (اعضاء رسمي ساير نيروهاي مسلح شامل ارتش ناجا و وزارت دف
 خانم و آقا)
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  1400 نشجو در سالهاي پذيرنده داظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 
  فيزيك پزشكي  مجموعه

  توضيحاتظرفيت شهريه پرداز   ظرفيت عادي   دانشگاه  رشته رديف
1 

 راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي

 	 1 3  ايران

 	 1 3  بابل 2

 	 1 4  شيراز 3

 	 1 3  كرمانشاه 4

 	 0 3  مشهد 5

6 

 فيزيك پزشكي

 	 0 3  اروميه

 	 1 3  اصفهان 7

 	 0 3  اهواز 8

 	 0 4  ايران 9

 	 1 5  تبريز 10

 	 1 4  تربيت مدرس 11

 	 0 5  تهران 12

 	 0 5  سمنان 13

 	 1 5  شهيدبهشتي 14

 	 1 4  شيراز 15

 	 1 4  كاشان 16

 	 1 3  كرمانشاه 17

 	 0 5  مشهد 18

 	 1 4  يزد 19

  
  1400 نشجو در سالهاي پذيرنده داظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 

  تراپي,فيز  مجموعه
  توضيحات  شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف

1 

 فيزيوتراپي

 	 1 4  اصفهان

 	 1 6  اهواز 2

 	 2 5  ايران 3

 	 2 4  بابل 4

 	 2 4  تبريز 5

 	 1 5  تربيت مدرس 6

 	 2 6  تهران 7

 	 2 4  زاهدان 8

 	 1 5  سمنان 9

 	 2 6  شهيدبهشتي 10

 	 2 4  شيراز 11

 	 2 5  علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 12

 	 1 5  مشهد 13

14 

 فيزيوتراپي ورزشي

 	 2 5  اهواز

 	 0 4  ايران 15

 	 2 4  تهران 16

 	 1 4  سمنان 17

 	 2 4  شيراز 18
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  1400 دانشجو در سال هاي پذيرندهظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 3ادامه جدول شماره 
  مامايي  مجموعه

  توضيحات شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته رديف
1  

 مامايي

 	  1  3  اردبيل

 	  2  6  اصفهان  2

 	  1  8  اهواز  3

 	  1  4  ايران  4

 	  2  6  تبريز  5

 	  2  7  تهران  6

 	  2  4  رفسنجان  7

 	  0  4  شهركرد  8

 	  2  8  شهيدبهشتي  9

 	  1  4  شيراز  10

 	  0  4  قم  11

 	  1  4  كردستان  12

 	  1  4  گناباد  13

 محل تحصيل پذيرفته شدگان دانشكده پرستاري مامايي شهيدبهشتي رشت   1  5  گيالن  14

 	  0  4  لرستان   15

 	  1  8  مشهد  16

 	  0  4  ياسوج  17

18  

مشاوره در 
 مامايي

 	  1  3  اراك

 	  2  4  اروميه  19

 	  2  6  البرز  20

 	  1  6  اهواز  21

 	  1  3  ايران  22

 	  2  4  بابل  23

 	  0  4  بوشهر  24

 	  2  4  زاهدان  25

 	  2  4  زنجان  26

 	  2  4  شاهرود  27

 	  2  6  قزوين  28

 	  2  4  كرمان  29

 	  2  6  كرمانشاه  30

 	  2  4  گلستان  31

 	  2  4  مازندران  32

 	  2  6  مشهد  33

 	  2  6  همدان  34

 	  2  6  يزد  35
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  1400 دانشجو در سال هاي پذيرندهو اسامي دانشگاه ظرفيت پذيرش - 3ادامه جدول شماره 

  رشته هاي دارو سازي
  توضيحات شهريه پرداز    عادي   دانشگاه  رشته ديفر
1 

 تركيبات طبيعي و دريايي

   1 3  مازندران 

   1 3  اهواز 2

3 

 سم شناسي

   1 3  اصفهان

   1 3  بابل 4

   0 3  تهران 5

   3 0  واحد پزشكي تهراندانشگاه آزاد اسالمي  6

   3 0  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا 7

   1 3  دانشگاه تربيت مدرس 8

   1 3  شيراز 9

   1 3  كرمان 10

   1 3  مازندران  11

   0 3  مشهد 12

   1 3  همدان 13

   0 3  اهواز 14

15 

 شيمي دارويي

   1 2  تبريز

   5 0  واحدپزشكي تهراندانشگاه  آزاداسالمي  16

   4 0  دانشگاه آزاداسالمي واحدشهرضا 17

   0 3  زنجان 18

   1 2  كرمان 19

   1 2  همدان 20

   0 3  اهواز 21

   0 3  اصفهان 22

كنترل مواد خوراكي و  23
 آشاميدني

   0 3  اهواز

   1 2  تبريز 24
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  . ايد، آرزوي موفقيت و توفيق الهي داريمپايان براي شما داوطلب عزيز كه با دقت دفترچه را مطالعه و رشته خود را انتخاب كرده در

  
 مركز سنجش آموزش پزشكي

 

  : مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع غیر ايراني در جمھوري اسالمي ٤ جدول شماره
 ي ممنوعههاشهرستان استان رديف

  .دباشمياقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع  رقي شآذربايجان 1
 .باشدمياقامت اتباع افغاني درسطح استان وكليه اتباع غير ايراني درشهرهاي مرزي استان ممنوع  آذربايجان غربي  2
  .دباشميو نمين ممنوع  ي پارس آباد، بيله سوار، گرمي، مشكين شهرهاشهرستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع عراقي در  اردبيل 3

 اصفهان 4
قان، نائين، گلپايگان، خور، ي نطنز، فريدن، فريدون شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مركزي اصفهان، دهاهاشهرستاناقامت اتباع افغاني در 

  .دباشميبيابانك، اردستان، ابوزيد از شهرستان آران و بيد گل ممنوع 
  .دباشميوع مهران و دهلران و شهرهاي مرزي ممن يهاشهرستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در  ايالم  5
  . فاقد ممنوعيت  البرز  6
  .دباشميديلم و گناوه ممنوع  يهاشهرستاناقامت اتباع افغاني در  بوشهر 7
 شهرداري تهران براي اتباع افغاني. 13خجير در منطقه فاقد ممنوعيت به استثناي منطقه  تهران  8
  .دباشمياقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع  چهارمحال بختياري 9

 خراسان جنوبي 10
اقامت اتباع  .دباشميمنوع زيركوه، فردوس و سرايان و طبس م درميان، قاين، ي مرزي نهبندان، سربيشه،هاشهرستاناقامت كليه اتباع خارجي در 

  .ي بيرجند و خوسف مجاز است. اقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع استهاشهرستانافغاني در 
 . دباشمياقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان ممنوع  خراسان شمالي 11
  .درگزممنوع استو  تايباد،خواف،سرخس،كالت نادريي مرزي:تربت جام،قوچان، هاشهرستاناقامت اتباع افغاني در  خراسان رضوي 12

 خوزستان 13
دشت  خرمشهر، ي آبادان،هانشهرستا. اقامت و تردد اتباع خارجي در باشدمياقامت اتباع افغاني درسطح استان به استثناءشهرستان گتوندممنوع 

  .دباشميرمشهر بالمانع ي آبادان و خهاشهرستانتبصره : اقامت اتباع خارجي داراي گذرنامه و اقامت معتبر در  د.باشميآزادگان ممنوع 
  .دباشميجاز مي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي هاشهرستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد. صرفاً  زنجان 14

 سيستان و بلوچستان 15
   .دباشمياقامت اتباع افغاني و عراقي در كل استان ممنوع 

 د. باشمياوان، چابهار ممنوع ي خاش، ايرانشهر، سرهاشهرستانهاي مرزي ي زابل، هيرمند، زهك و بخشهاشهرستاناقامت و تردد اتباع خارجي در 

 سمنان 16
ق بطرف مركز آزمايش سراج تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش معراج يك، منطقه دامغان از جاده جند

 ي شاهرود و دامغان ممنوع است.هاشهرستاند.اقامت اتباع افغاني در باشميممنوع 
 . دباشميع ريز و خنج ممنوني فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، ،آبادي فيروز هاشهرستاناقامت اتباع افغاني در  فارس 17
 د. باشميبه استثناء شهرستان قزوين، ساير شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغاني ممنوع  قزوين 18
 فاقد ممنوعيت. قم  19

 كرمان 20
شير، كهنوج، جيرفت، انار و اتباع عراقي ي منوجان، بافت، عنبرآباد، قلعه گنج، ريگان، بم، فهرج رودبار، فارياب، نرماهاشهرستاناقامت اتباع افغاني در 

  .دباشميدر سطح استان ممنوع 
  باشدمياقامت اتباع افغاني درسطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي مرزي استان ممنوع  كرمانشاه 21

 كردستان 22
يوان و شهرهاي مرزي استان ي بانه و مرهاشهرستانو اقامت كليه اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستان سقز و  اتباع افغاني در سطح استاناقامت 
 ها)رشهمهمان ( به استثنا. باشدميممنوع 

  .دباشمياقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع  بويراحمد كهگيلويه و 23
  .دباشمياقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع  گيالن 24
  .دباشميگرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغاني مجاز  يهاشهرستانصرفاً  گلستان 25
  .دباشمياقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع  لرستان 26
  .باشدمياقامت اتباع افغاني در كل استان ممنوع  مازندران 27

 مركزي 28
نداب از توابع اراك ممنوع خي آشتيان، تفرش، فراهان، فرمهين،خمين، شازند، محالت، زرنديه، كميجان و بخش هاشهرستاناقامت اتباع افغاني در 

  .دباشمي
  .دباشمياقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع  همدان 29

 هرمزگان 30
  د.باشميي كيش، حاجي آباد، قشم، ابوموسي، جاسك ممنوع هاشهرستاناقامت اتباع عراقي در 

 .دباشمياقامت اتباع افغاني در كل استان ممنوع 
  .دباشميي خاتم و بافق ممنوع هاشهرستاناقامت اتباع افغاني در  يزد 31


