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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مقدمه:

علم و آگاهي و اميد سربلندي براي داوطلبان براي تمامي پويندگان و پژوهندگان عرصه الهي  با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق     
، با هدف 98هاي گروه پزشكي سال ارشد ناپيوسته رشتهعزيز، ضوابط و شرايط انتخاب رشته محل تحصيل آزمون پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي

  .گرددتامين نيروي انساني متعهد و متخصص به شرح زير اعالم مي
ابتدا كارنامه علمي در اختيار داوطلبان قرار داده شده است تا بتوانند با آگاهي از وضعيت علمي خود، انتخاب  ،98در آزمون كارشناسي ارشد سال 

(همزمان ويرايش انتخاب  خواهد بود. 22/5/98صبح تاريخ  10لغايت ساعت  5/98/ 19تاريخزمان انتخاب رشته محل از تري را انجام دهند. دقيق
اطالع از طريق همين سامانه باشد. در صورت هر گونه تغيير، مراتب مي 20/6/98زمان اعالم نتايج نهايي  محل تحصيل نيز امكانپذير مي باشد.)

  رساني خواهد شد.
  بسيار مهم:

رساند كارنامه فقط زبان، به اطالع داوطلبان مينمره  %25دفترچه راهنماي ثبت نام، مبني بر كسب حد  نصاب  -13-1طبق ضوابط بند -1 
و بيشتر باشند، قابل دريافت است. افرادي  %25دفترچه راهنماي ثبت نام و نمره تراز زبان  -12-1براي افرادي كه داراي داراي حد نصاب بند 

ند. اين افراد فقط نمره تراز شده زبان را شوداراي نمره زبان صفر يا منفي مجاز به انتخاب رشته محل نبوده و جزء مردودين محسوب مي
دفترچه راهنماي ثبت نام باشند، در  -12-1و باالتر از صفر و داراي حد نصاب بند  %25كنند. افرادي كه نمره زبان آنها كمتر از دريافت مي

ي و وجود مرحله تكميل ظرفيت اجازه انتخاب رشته محل نيستند ولي در صورت تصويب دبيرخانه شورايعالي برنامه ريزاين مرحله مجاز به 
   انتخاب رشته محل داده خواهد شد. 

افرادي كه مجاز به انتخاب رشته محل در سهميه رزمندگان شده ولي طبق مندرجات كارنامه، سهميه رزمندگي آنها تاييد نشده است، براي -2
تر مركزي نهاد يا ارگان مستقر در تهران تاييديه مربوطه را ارائه از دف 30/5/98تاريخ  13شود تا حداكثر تا ساعت آخرين بار فرصت داده مي

  دهند. بديهي است بعد از اين تاريخ فرد در سهميه آزاد سنجيده خواهد شد. 
  ضوابط آزمون -بخش اول

  

 كارنامه اعالم نتيجه اوليه آزمون : –1
  باشد. قابل رويت و دريافت مي  http://sanjeshp.ir كارنامه فقط از طريق سامانه اينترني مركز سنجش آموزش پزشكي به آدرس 

  باشد:حاوي اطالعات زير ميرا دريافت نمايند. اين كارنامه  خودو پاسخنامه كارنامه توانند با كد رهگيري، ميآزمون جلسه شركت كننده در داوطلبان كليه 
رتبه كل داوطلب در بين كليه -6رتبه در سهميه -5به درصد ترازنمره كل  -4 دروس امتحاني به درصد خام نمره -3سهميه -2مشخصات فردي -1

  معدل (براساس اعالم داوطلب) -7(رتبه آزاد) داوطلبان همان رشته بدون اعمال سهميه 
صادر شده همچنين نمرات اكتسابي داوطلب  و شدهبر اساس اطالعاتي كه توسط داوطلب در فرم  ثبت نام درج  كليه اطالعات كارنامه

صدور و يا  باشدبه منزله تائيد شرايط، مدارك و اطالعات اعالم شده از سوي داوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي نمي كه است
داوطلب ملزم است درصورت مجاز بودن نسبت به انتخاب  باشد.يا پذيرفته شدن داوطلب نمي كارنامه به معني احراز شرايط آن رشته

  رشته محل تحصيل خود اقدام نمايد.  
نام، نوع سهميه، مدارك و در هر مرحله از آزمون (قبل يا بعد از پذيرش، طي دوره تحصيل و...) در صورت وجود مغايرت در اطالعات مندرج در فرم ثبت

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

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 اسالمي) بدوي رسيدگي به تقلب و تخلف آزمونها وزارت متبوع 

  باشد. متعاقباً اقدامي ميسر نميباشد و : عدم انتخاب رشته محل در زمان مقرر، به منزله انصراف از انتخاب رشته محل و آزمون مي تذكر مهم
 

  محل تحصيل :افراد مجاز به انتخاب رشته-1-1
ها حدنصاب مربوطه اعمال گرديده است. براساس ضوابط مندرج در شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي ثبت نام، جهت حفظ كيفيت پذيرش، در كليه رشته

باشند. باتوجه به تعداد زياد داوطلبان و محدوديت ظرفيت پذيرش محل نميمجاز به انتخاب رشته بنابراين افرادي كه نمره كل آنها كمتر از حدنصاب باشد،
اند. محل شدهها در مجموع پذيرش عادي و مازاد، به ترتيب اولويت نمره به تعداد چند برابر ظرفيت پذيرش هر رشته، افراد مجاز به انتخاب رشتهرشته
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نمره اكتسابي علي رغم كسب حدنصاب، جزء چند برابر ظرفيت پذيرش نباشند و يا ممكن است به دليل عدم كسب بعبارتي ممكن است افراد به لحاظ 
  حدنصاب، تعداد افراد مجاز به انتخاب رشته محل، كمتر از تعداد مذكور باشد. 

  روش محاسبه نمره كل تراز و رتبه داوطلب :-1-2
  باشد.از هر درس و نمره كل تراز هر داوطلب به شرح زير ميروش چگونگي محاسبه نمره خام به درصد و نمره تر

  به درصد و نحوه محاسبه آن : نمره خام  - 1-2-1
  : باشددر كارنامه علمي اوليه ، نمرات خام هر درس به درصد محاسبه شده و درج گرديده است. كه نحوه محاسبه اين نمره به شرح زير مي

نمره به هر  3پاسخ غلط داده است. باتوجه به امتياز  ،سؤال  1nسؤال پاسخ صحيح و به تعداد  nداوطلب به تعداد  باشد.ميعدد  Nتعداد سؤال هر درس 
  شود.) به هر سؤال غلط، نمره اكتسابي اين درس از طريق فرمول زير محاسبه مي-1نمره منفي ( 1سؤال صحيح و 

1 n-n 3  نمره خام درس =i ام  
  شود :مياين نمره به درصد تبديل   

∗   ام   iنمره خام به درصد درس         100
  

 درج شده است . و در كارنامه اين عدد)   iNKH(به درصد بوده ام  iكه عدد حاصل نمره خام  درس 
  باشد. صحيح مي ،سؤال باقي مانده Nاگر در يك درس طبق كليد نهايي تعدادي از سؤاالت غلط باشد، اين سؤاالت حذف شده و تعداد  : 1تبصره 

 سؤال صحيح 39هاي آماري، سؤال درس روش 40هاي آماري حذف شده است. لذا از تعداد به عنوان نمونه در رشته آمار زيستي، سؤال اول درس روش
)N=39. خواهد بود(  
  تراز شده: علمي محاسبه نمره كل-1-2-2

  محاسبه شده است .)   iNKH( عدد نمره خام به درصد m درس امتحاني،  mدرآزمون هر رشته، به تعداد 
  نمره خام به درصد (به تعداد دروس امتحاني) در كارنامه داوطلب درج گرديده است.]  4درس امتحاني بوده، لذا  4به عنوان نمونه رشته آمار زيستي داراي 

نمره خام به درصد )   iNKH(شود . بعبارتي مي)   iNT(تبديل به نمره تراز )،  iNKH(در هر درس با كمك ماكزيمم نمره اكتسابي، نمره خام به درصد 
) علمي NKLTراز (ها در رشته مربوطه، نمره كل تدروس مختلف و ضرايب آن)  iNT( با داشتن نمرات تراز شود.تبديل مي)   iNT(ام به نمره تراز  iدرس 

  ام مي باشد .   iضريب درس شود.  از طريق فرمول زير محاسبه  مي
  

∑
∑

 

  نحوه تاثير معدل دانشگاهي در نمره كل تراز داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد-2-2-2
هاي دفترچه راهنماي ثبت نام اعالم گرديد ،طبق مصوبه پنجمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره 14-1بند  همانگونه كه طي  -

،  22/12/95مصوبات نوزدهمين جلسه نشست شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي مورخه و  21/12/95تحصيالت تكميلي مورخه 
با توجه به اختالف شود. در نمره كل تراز موثر بوده و اجرا مي %20و بعد از آن، به ميزان  97د سال مقطع كارشناسي از آزمون كارشناسي ارشمعدل 

  شود.سطح معدل فارغ التحصيالن دانشگاههاي مختلف سراسركشور ، ابتدا نمره معدل داوطلبان با استفاده از روش علمي تراز مي
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 برابر است با مجموع معدل تراز شده (حداكثر بيست) و نمره علمي تراز شده داوطلب(حداكثر هشتاد).   
   محاسبه نمره كل تراز: -3-2-2  

  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.كل تعيين ميباشد. اين نمره كل در كارنامه درج شده و رتبه براساس اين نمره پذيرش افراد براساس اين نمره مي
  هاي آن مجموعه داوطلب داراي نمره كل خواهد بود . به تعداد رشته )چند رشته داراي(امتحاني  مجموعههر : در1تذكر مهم 
  .د كردخواهدريافت  را يج هر دو گروه آزمونيانتحاوي فقط يك كارنامه  ،چهار گروه آزموني 4در دو گروه متفاوت از  كنندهشركت : داوطلب2تذكر مهم 

باشد.  رتبه كل در اين مجموعه مي 10نمره كل و  10 حاوي، لذا كارنامه با ضرايب دروس متفاوت استرشته  10بعنوان نمونه مجموعه پرستاري داراي 
  گردد.محاسبه مي . رتبه در هر رشته براساس نمره اكتسابي آن رشتهوجود دارديك نمره كل و يك رتبه كل هاي آن براي هر يك از رشتهبعبارتي 
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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 

ضوابط دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون ( از جمله شرايط مندرج در  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

  

  عبارتست از: ي آزمونهااعالم شده، سهميه بطور كامل دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون ب شرايط اختصاصي-5طي بند همانگونه كه قبالً 
 ايثارگرانفاقد سهميه رزمندگان و   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 %90درصورت كسب حدنصاب  _(با آزمون ورودي) -الف  
 به صورت اضافه بر ظرفيت كلي ظرفيت پذيرش كل %10 -اكتسابي طبق آئين نامه مربوطه براساس امتياز  _)بدون آزمون ورودي( -ب  
  

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  90 اسالمي، 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 بودهگيرد. سنجش و پذيرش در ايمي
  باشد: هاي زير ميباشد. همانگونه كه قبالً اعالم شده شامل زير مجموعهمي در مورد اين سهميه جاري 11الي  7دفترچه راهنماي ثبت نام ، صفحات 

(رزمندگان بسيجي، جهادگران جهاد كشاورزي،  هر رشته محلنمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد  %80كسب حداقل با رزمندگان  -الف-3-2
  باشند.) جبهه مي رزمندگان ستاد كل نيروهاي مسلح كه داراي حضور داوطلبانه در

، جامعه هدف بنياد شهيد وامور ايثارگران، "پنجساله ششم توسعه ..."برنامه  90ايثارگران (براساس قانون جامعه خدمت رساني به ايثارگران و ماده -ب-3-2
مره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش ن %70كسب حداقل با  باشند.)ماه حضور داوطلبانه در جبهه مي 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 

  .باشندكه داراي حضور داوطلبانه در جبهه مي -الف-2-3بند فقط رزمندگان -الف -3-2-1
  %25جانباز باالتر از فرزند و همسر  -و همسر :شاهد، مفقود االثر، آزادهفرزند  --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  
  باشند. داوطلبانه در جبهه ميماه حضور  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 سنجش1تذكر 
 رزمندگان و ايثارگران در سهميه 1ممكن است فردي حائز رتبه البته  باشد.ميو در هنگام پذيرش نهايي رشته محل  در هر رشتهآزاد  اساس گزينش

  باشد ولي بدليل عدم كسب حد نصاب الزم پذيرفته نشود.
و همسر  %25و همسر و فرزندان جانبازان كمتر از  %25سهميه اختصاصي براي جانبازان كمتر از  %5تكميل نگردد و  %25در صورتي كه سهميه  :2 تذكر

مذكور  %5مازاد بر  %25داوطلبانه در جبهه، پاسخگوي متقاضيان واجد شرايط نباشد، ظرفيت خالي باقي مانده ماه حضور  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  %25به جانبازان زير 

 . بعبارتييابداختصاص خواهد يافت. و اگر بازهم اين ظرفيت تكميل نشود ظرفيت خالي باقيمانده به سهميه آزاد اختصاص مي كه شرايط الزم را دارند،
و ايثارگران، طبق قانون ظرفيت تخصيصي اين سهميه درصورت عدم تكميل،  عدم تكميل ظرفيت توسط رزمندگانو در صورت عدم كسب نمره حدنصاب 

  (در كليه مراحل كسب حد نصاب الزامي است) يابد.مي سهميه آزاد اختصاص به
  يابد كه امكان گرد كردن رياضي براي آنها وجود داشته باشد.هايي به سهميه رزمندگان و ايثارگران اختصاص ميظرفيت در رشته محل :3تذكر 

به راساس ضريب مربوطه باشد، اختصاصي باد ظرفيت پذيرش بيش از تعد و ايثارگران نمره حدنصاب سهميه رزمندگانحائز : 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
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  را كسب نمايد، واجد اولويت پذيرش نخواهد بود.پس از تكميل ظرفيت پذيرش، حدنصاب الزم چنانچه داوطلب سهميه رزمندگان و ايثارگران :  5تذكر  
  گردد.اعمال  مي و جبهه فرد محاسبه در و به نسبت مدت حضور 1: نمره رزمندگي بعنوان نمره يك درس با ضريب  6تذكر 
  ه آزاد محسوب خواهد شد.سهمي ءد، جزشوموفق به كسب نمره قبولي در سهميه آزاد  و ايثارگران سهميه رزمندگان داوطلب: در صورتي كه  7تذكر 
   پذيرد.در سهميه آزاد، بدون در نظر گرفتن نمره رزمندگي صورت مي و ايثارگران سهميه رزمندگان داوطلبان: سنجش  8تذكر 
وره ، پذيرفته شدگان د 18/10/95هاي تحصيالت تكميلي مورخه بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره : 9تذكر 

  مقطع را ندارند. روزانه (غير شهريه پرداز) با استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران، حق استفاده مجدد از اين سهميه در آزمونهاي سال هاي بعدي اين 
فته شدگان ، پذير 18/10/95هاي تحصيالت تكميلي مورخه بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره :10تذكر 
به استفاده  هاي غير روزانه (شهريه پرداز) با استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران، در صورت انصراف از رشته قبولي، منحصراً يك بار ديگر مجازدوره

  باشند. مجدد از اين سهميه در آزمونهاي سال هاي بعدي اين مقطع مي
  

 
 دانشجو در آزمون :ها و مراكز پذيرنده انواع دانشگاه –3

  

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

  توضيحات  دانشگاه رديف

  پذيرش بر اساس ظرفيت  (رايگان) روزانه - علوم پزشكي دانشگاه  1

  ا پرداخت شهريهب -ذيرش بر اساس ظرفيتپ -)هاو پرديس (بين الملل سابق  هريه پردازش -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  علوم پزشكي دوره مجازيدانشگاه   6

  آن دانشگاه وزارت بهداشت و ع قوانينتاب -پرداخت شهريه ا برايگان و  -پذيرش بر اساس ظرفيت  دانشگاه تربيت مدرس  7

  ابع ضوابط اعالم شده از آن دانشگاهت -پذيرش بر اساس ظرفيت  دانشگاه شاهد  8

   
  
 : 98ها و مراكز پذيرنده دانشجو درآزمون شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه –4
   رايگان) عادي( روزانه – هاي علوم پزشكيدانشگاه -1-4

محل  نگام انتخابه 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 و  دوره پرديسپذيرش در  -2-4

شگاه شهريه ميپذيرش در اين دان صورت پرداخت  شد.ها ب شهريه در دوره با شهريه ميزان  شد.پرداز توسط دانشگاههاي  الزم  ها اعالم خواهد 
 هاي مورد نظر پيگيري نمايند.از دانشگاههاي خود، پيش از انتخاب رشته محلاست داوطلبان 
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ضي ادامه تحصيل در  شگاهشهريه پرداز  و يا دوره پرديسداوطلبان متقا شكي توجه نمايند بهنگام انتخاب محل تحصيل ميدان ست هاي علوم پز  نام باي
   .(به عنوان مثال: تهران  با پرداخت شهريه)را انتخاب نمايند هادانشگاهاين  محلرشته

داوطلبان دقت  مراجعه شود. و مراكز هاجهت كسب اطالعات الزم از شرايط، ضوابط و هزينه تحصيل به آدرس پايگاه الكترونيكي اين دانشگاه -4-2-1 
لذا داوطلب موظف به گردد. هاي تحصيلي، هزينه دريافت ميه توسط دانشگاه از دانشجويان براي تامين هزينهنمايند در هر نيمسال طبق مقررات مربوط
    باشد.پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي مي

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.  99تواند مجدداً در آزمون سال لذا در صورت انحالل دوره، داوطلب مي باشد.برگزار كننده مي

بايست در آزمون ورودي باشند، مي(با پرداخت شهريه) مي هادانشگاه شهريه پردازدوره در  تحصيلداوطلبان دقت نمايند در صورتيكه خواهان  -4-2-3
  . باشد)(تغيير رشته امكان پذير نمي 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 ب شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي ثبت نام -11بند كامل  

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

  هاي مورد نظر پيگيري نمايند.الزم است داوطلبان از دانشگاه و  خواهد شدها اعالم ميزان شهريه توسط دانشگاه. بعمل آيد
  
   :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
براي آن دانشگاه اجرا  قبل و بعد از آزمون وزارت بهداشت، دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل 98كارشناسي ارشد سال 

  باشند.  راهنماي ثبت نام شرايط اختصاصي دفترچهب -8بايست داراي شرايط مندرج در بند شود. و ميمي
داوطلبان مرحله مصاحبه براي اين رشته در دانشگاه آجا برگزار خواهد شد. دقت نمايند گاه اين دانش انشناسي بالينيرشته رومتقاضي داوطلبان  تذكر:

از طريق سايت  ،ظرفيت پذيرش برابر چندامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره و به تعداد اسزمان اعالم  ، 28/5/98 در تاريخ ددقت نماينمتقاضي 
بايست جهت برگزاري مرحله دوم آزمون به دانشگاه مربوطه مراجعه نمايند. الزمست جهت و متعاقباً ميمركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد. 

  اطالع از زمان و مكان دقيق آزمون به سامانه اينترنتي آن دانشگاه مراجعه شود. 
هاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند شد. الزم به توضيح صالحيتاين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي  

   باشد.است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا قبولي نمي
باشند و شركت كننده در آزمون) كه پرسنل رسمي نيروهاي مسلح مي خود داوطلببسيار مهم: تعدادي از داوطلبان سهميه رزمندگان و ايثارگراني (

  را انتخاب نمايند. توانند آنباشند، ميهاي مورد پذيرش ميداراي شرايط مربوط به اين دانشگاه در رشته
  باشد.هاي آموزشي برعهده شخص داوطلب ميتحصيل در دانشگاه غير شبانه روزي بوده و كليه هزينه -تذكرات: الف 
  باشد.انتساب (ماموريت) تحصيلي براي مقاطع كارشناسي ارشد الزامي مي -ب
  ندارد.  ، اياب و ذهاب و اسكانتعهدي در قبال خوابگاههيچگونه دانشگاه  -ج

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

 
   : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... -4-5
بايست ميبر اساس اعالم آن دانشگاه، در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... (عج)  1398مامي داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال ت

باشند و با ارائه گواهي عضويت معتبر و مجوز شركت در آزمون از  دفاع) وزارت – انتظامي نيروي – ارتش –سپاه پاسداران مسلح (عضو رسمي نيروهاي 
دقيقا  راهنماي ثبت نام شرايط اختصاصي دفترچهب -7مندرج در بند الزم است مفاد باشند. مجاز به شركت و انتخاب اين دانشگاه مي ،محل خدمت

  ضمناً اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويان كارشناسي ارشد ندارد.  مطالعه و رعايت شود.
  ربوطه.سپاه: اعضاء رسمي سپاه پاسداران با ارائه مجوز شركت در آزمون از يگان م
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  .معاونت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي سپاهارتش: اعضاء رسمي ارتش جمهوري اسالمي ايران با ارائه مجوز شركت در آزمون از 
  ناجا: اعضاءرسمي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران با ارائه مجوز شركت در آزمون از رده خدمتي مربوطه.

  شتيباني نيروهاي مسلح با ارائه مجوز شركت در آزمون از رده خدمتي مربوطه. وزارت دفاع: اعضاء رسمي وزارت دفاع و پ
تاييد ليست شركت كنندگان توسط بسيار مهم: ثبت نام نهايي پذيرفته شدگان اين دانشگاه، منوط به تايدييه مكتوب (مجوز) از يگان خدمتي مربوطه و 

  باشد.پذيرفته شده ميخت شهريه در قالب قرارداد آموزشي با پردادانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا 
 برابر چنداسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره مرحله علمي و به تعداد زمان اعالم  ، 28/5/98 در تاريخدقت نمايند داوطلبان متقاضي  تذكر:

بايست جهت برگزاري مرحله دوم مي متعاقباً  پزشكي اعالم خواهد شد.از طريق سايت مركز سنجش آموزش  ظرفيت پذيرش براي هر رشته آن دانشگاه،
  آزمون به دانشگاه مربوطه مراجعه نمايند. الزمست جهت اطالع از زمان و مكان دقيق آزمون به سامانه اينترنتي آن دانشگاه مراجعه شود. 

وط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند شد. الزم به توضيح هاي عمومي و طي مراحل مرباين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت
  باشد.است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا قبولي نمي

د و باشنشركت كننده در آزمون) كه پرسنل رسمي نيروهاي مسلح مي خود داوطلببسيار مهم: تعدادي از داوطلبان سهميه رزمندگان و ايثارگراني (
  توانند آنرا انتخاب نمايند.باشند، ميهاي مورد پذيرش ميداراي 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
شگاهدر دورهمتقاضي ادامه تحصيل داوطلبان -4-6-1 شيراز، موظفند آيين نامه هاي مجازي دان شهيدبهشتي و  هاي علوم پزشكي تهران، 

آموزش از راه دور در دانشگاههاي علوم پزشكي را مطالعه نمايند. جهت كسب اطالعات بيشتر از جمله شرايط، ضوابط و شهريه به آن مراكز 
  و يا سايت مربوطه مراجعه فرمايند. 

  گردد. و مبلغ آن توسط دانشگاه اعالم مي بودهبا پرداخت شهريه  دورهتحصيل در اين -4-6-2
    .شودمراجعه پذيرنده جهت كسب اطالعات بيشتر از جمله شرايط، ضوابط و شهريه به سايت دانشگاه -4-6-3

   : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه شاهد -4-7
 قبل و بعد از آزمون دانشگاه دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحلاين داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در 

شود باشد. لذا توصيه ميشود. پس از پذيرش كليه ضوابط تحصيلي تابع قوانين آن دانشگاه ميبراي آن دانشگاه جهت پذيرش دانشجو اجرا مي
 شرايط اختصاصي،-ب-9ضمن مطالعه بند  جهت كسب اطالعات در رابطه با اين دانشگاهمده و تحقيقات الزم بعمل آ قبل از انتخاب دقت و
  د. شومراجعه نيز  دانشگاه به آدرس اينترنتي آن

ظرفيت  برابر چنداسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره مرحله علمي و به تعداد زمان اعالم  ، 28/5/98 در تاريخدقت نمايند داوطلبان متقاضي 
بايست جهت برگزاري مرحله دوم آزمون، و متعاقباً مياز طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد  پذيرش براي هر رشته آن دانشگاه،

  به دانشگاه مربوطه مراجعه نمايند. الزمست جهت اطالع از زمان و مكان دقيق آزمون به سامانه اينترنتي آن دانشگاه مراجعه شود. 
هاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند شد. اين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت 

  باشد.الزم به توضيح است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا قبولي نمي
دوم ندارد. اين گروه از دانشجويان صرفاً در صورت وجودظرفيت مازاد خوابگاهي دانشگاه تعهدي در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان نوبت 

  توانندازخوابگاه استفاده نمايند.وباپرداخت قيمت تمام شده مي
  www.shahed.ac.irآدرس اينترنتي :  

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

وزارت بهداشت، دقت  98هاي مورد پذيرش از طريق آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي ادامه تحصيل در دانشگاه تربيت مدرس براي رشته انمتقاضي
شود. پس از پذيرش براي آن دانشگاه جهت پذيرش دانشجو اجرا مي قبل و بعد از آزمون نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل
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شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي ثبت نام، -ب-10ضمن مطالعه مفاد بند شود باشد. لذا توصيه ميكليه ضوابط تحصيلي تابع قوانين آن دانشگاه مي
  از سايت دانشگاه بعمل آيد.   تحقيقات الزم قبل از انتخاب دقت و

اي ها پذيرش دانشجو دارندجايزهدانشگاه در آن 4هايي كه حداقل در رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشتبه دانشجويان رتبه برتر دوره روزانه  -5-8-1
  گردد:به شرح زير پرداخت مي

  ميليون تومان 3:  به دانشجويان رتبه اول آزمون -5-8-1-1
  ميليون تومان 2به دانشجويان رتبه دوم آزمون:  -5-8-1-2
  ميليون تومان 5/1به دانشجويان رتبه سوم آزمون:  -5-8-1-3
 2و  5/1ها پذيرش دانشجو دارند. تنها به رتبه اول هر رشته به ترتيب مبلغ دانشگاه دولتي در آن 3يا  2هايي كه در سال جاريدر رشته  -5-8-1-4

  شود.پرداخت ميميليون تومان هديه 
هاي هاي بعدي و براساس كسب حدنصاب شاخصيك سوم مبلغ هديه حداكثر تا پايان نيمسال دوم تحصيلي و الباقي به تدريج در طي نيمسال-تبصره

تر مقاطع تحصيلي شيوه نامه اعطاي جايزه به پذيرفته شدگان بر"شود. داوطلبان براي آگاهي از شرايط به پيشرفت تحصيلي توسط دانشجو پرداخت مي
  ها و استعدادهاي درخشان مراجعه نمايند. ها و دستورالعملدر سايت حوزه معاونت آموزشي بخش آيين نامه "كارشناسي ارشد و دكتري آزمون ورودي

دانشجويان دوره روزانه درنظرگرفته  نامهميليون تومان اعتبارپژوهشي براي حمايت از پايان2ميليون تا 1 مبلغ از 98دانشگاه در سال اين  -5-8-2
  است.

پزشكي (كه  آموزشسنجش  مركزروزانه آزمون  3تا  1هاي دانشگاه تربيت مدرس عالوه بر اعتبار پژوهشي پايان نامه به دانشجويان رتبه -5-8-3
  پژوهش (گرانت) به شرح زير اختصاص خواهد داد:)، براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ويژه دارنددانشگاه دولتي در آن رشته پذيرش دانشجو  4حداقل 

  ميليون تومان 5/1دانشجويان رتبه اول آزمون:  -5-8-3-1
  هزار تومان 200ميليون تومان و  1دانشجويان رتبه دوم آزمون:  -5-8-3-2
  ميليون تومان 1دانشجويان رتبه سوم آزمون:   -5-8-3-3
ميليون تومان وام قرض  5ها پذيرش دانشجو دارند)، مبلغ در آندولتي دانشگاه  4هايي كه حداقل رشتهدانشگاه به دانشجويان رتبه اول (در  -5-8-4

  نمايد.الحسنه بلند مدت با شرايط و ضوابط معاونت دانشجويي پرداخت مي
مي، (درصورت گذراندن دروس مربوط آيين نامه استخدامي اعضاي هيات عل 55ماده  6هاي روزانه، براساس تبصره به كليه دانشجويان دوره -5-8-5

تواند و شركت در جلسه صالحيت مدرسي) گواهي صالحيت مدرسي اعطا خواهد شد. (اين گواهي عالوه  بر اعطاي دو پايه اضافي هنگام جذب، مي
  ها محسوب گردد.)امتيازي براي فارغ التحصيالن اين دانشگاه در جذب به عنوان هيات علمي در ساير دانشگاه

آزمون سراسري مقطع كارشناسي ارشد دوره روزانه، طبق ضوابط امتياز بيشتري براي سكونت در خوابگاه مجردي از  5تا  1هاي به رتبه -5-8-6
  شود.نيمسال دوم داده مي

هاي در طول نيمسال باتوجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه، واگذاري خوابگاه به صورت مجردي فقط به دانشجويان روزانه و به طور تدريجي -5-8-7
باشد. ال مياول و دوم خواهد بود و مدت سكونت حداكثر تا پايان نيمسال چهارم در مقطع كارشناسي ارشد با پرداخت نقدي اجاره بها در ابتداي هر نيمس

  گيرد.ضمناً به دانشجويان روزانه شاغل و بورسيه خوابگاه تعلق نمي
  هاي مازاد را ندارد.امكانات رفاهي براي دورهدانشگاه امكان تامين خوابگاه و  -5-8-8
باشد. متقاضيان واجد شرايط كمك و ديعه مسكن براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي -5-8-9

  باشند. درمان و آموزش پزشكي، مجاز به درخواست وام مذكور مي
هاي مصوب اين صندوق، به كليه دانشجويان، در سنوات مجاز تحصيلي، در اعتبار تاميني از سوي صندوق رفاه و قيمتوعده ناهار براساس  -5-8-10

هاي دانشگاه عالوه بر وعده ناهار، وعده شود. الزم به ذكر است كه به دانشجويان روزانه ساكن خوابگاهروزهاي غير تعطيل از شنبه تا چهارشنبه ارائه مي
  شود .هاي مصوب صندوق رفاه ارائه مينيز طبق قيمت صبحانه و شام

  باشد.پرداخت هرگونه وام به صورت محدود و براساس اعتبار تاميني از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، مي -5-8-11
قابل دسترسي است و ضروري است  هاي مازاد دانشگاه تربيت مدرس از طريق سايت حوزه معاونت آموزشي دانشگاهميزان شهريه دوره -5-8-12

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

  www.modares.ac.irآدرس اينترنتي :  
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  دانشگاه تربيت مدرس -هاي چمران و جالل آل احمدتقاطع بزرگراه –آدرس: تهران 
  
  ضوابط مربوط به داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان : -9-4

 بدون آزمونو  با آزمونداوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيالت ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
حائز دستورالعمل هاي بعدي اين مركز و ها اطالعيه ) و 20الي  17دفترچه راهنماي ثبت نام (صفحه  13-بند ب، نامه مربوطهآييناساس كه بر ورودي، 

الذكر دقت اند، ضمن رعايت مفاد مندرج در موارد فوقبوده و از طريق دانشگاه محل تحصيل به مركز سنجش آموزش پزشكي معرفي شدهشرايط الزم 
  نمايند: 

لغايت  19/5/89تاريخ بايست همزمان با ساير داوطلبان عادي از ، ميبدون آزمون وروديو  با آزموناستعداد درخشان متقاضيان كليه  -1-9-4
 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 22/5/89

  .باشند مجاز به انتخاب رشته محل مي فقط در زمان ياد شدهبعبارتي اين افراد 
اند، و از شرايط عادي استفاده كرده درصورتيكه در آزمون با شرايط عادي شركت نموده بدون آزمون ورودياستعداد درخشان متقاضيان : تذكر بسيار مهم

باشند. در صورتيكه تمايل ميشان بدون آزمون مخصوص متقاضيان استعداد درخ -مخصوص كليه داوطلبان و ب-دو فرم انتخاب رشته محل الفداراي 
   تكميل نمايند.بايست فرم مخصوص داوطلبان عادي را نيز عالوه بر فرم استعداد درخشان هاي خود با استفاده از شرايط عادي باشند، ميبه انتخاب اولويت

 1/5/98 دانشگاه مذكور نسبت به معرفي آنها از تاريخ و كردهدانشگاه محل تحصيل خود مراجعه  به معرفي،جهت  ي كهواجد شرايطمتقاضيان   -4-9-2
   بدون آزمون) براي اين افراد اعمال خواهد شد.سهميه مربوطه (باآزمون،  درصورت تأييد نهايي دانشگاه، ،وده استاقدام نم 17/5/98لغايت 

مكاتبات بعدي قابل  زمان مقرر،تاريخ و از سوي دانشگاه بصورت اينترنتي طي تاييد عدم و يا اسامي واجدين شرايط  عدم معرفيبديهي است در صورت 
  گيرد.مركز سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي را بعهده نمينبوده و رسيدگي 
محل يك بدون آزمون به هنگام انتخاب رشتهدر صورتيكه متقاضي استعداد درخشان بدون آزمون، جهت استفاده سهميه استعداد درخشان  -4-9-3

بر در رشته انتخابي هاي مورد پذيرش ي رشته محلكليه مجاز به انتخاب ،هاي آن زير مجموعه باشدواجد شرايط رشتهو  ه باشددرمجموعه را انتخاب ك
التحصيل شده و فاقد سابقه كار باليني با پرستاري كه جديداً فارغمثال كارشناس ها را انتخاب كند. آنهريك از تواند مي د وباشاساس جدول پذيرش مي

و  شودمتخلف محسوب مي و پذيرش هاي آنباشد، مجاز به انتخاب رشته پرستاري مراقبتهاي ويزه نبوده و با انتخاب رشته محلمدرك كارشناسي مي
  ضمن لغو قبولي، اقدامات الزم در اين رابطه بعمل خواهد آمد.

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،  يا رزمندگان و ايثارگران بر اساس فرم ثبت نامسهميه آزاد 

در هر دفترچه راهنماي ثبت نام،  -15-13طبق بند  دقت نمايند بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -4-9-5
را اولويت اول رشته محل خود پذيرنده دانشجو در رشته امتحاني كارشناسي ارشد، در صورتيكه دانشجوي مقطع كارشناسي آن دانشگاه،  دانشگاه

و داراي باالترين امتياز در بين دانشجويان آن دانشگاه، بوده و اولويت پذيرش با دانشجوي واجد شرايط و در اولويت دانشگاه محل تحصيل انتخاب نمايد، 
ر از دانشجويان واجد حداقل يك نفنفر و بيشتر)  15هاي رشته محل (ظرفيتبيش از يك نفر باشد استعداد درخشان  مازاد و اگر ظرفيت شودميپذيرفته 

دانشجوي مقطع كارشناسي آن دانشگاه بديهي است پذيرفته خواهد شد. نيز ها ساير دانشگاه و داراي باالترين امتياز در بين متقاضيانشرايط و در اولويت 
ها، رقابت خواهد كرد و فرد داراي امتياز هبا دانشجويان ساير دانشگا در اولويت دوم و بعد از آن،با انتخاب دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي خود 

  باالتر بين كليه متقاضيان آن رشته محل پذيرفته خواهد شد.
باشد سهميه استعداد درخشان با آزمون، معرفي داوطلب توسط دانشگاه و شركت فرد در جلسه آزمون، به منزله استفاده از تسهيالت ميدر  -4-9-6

عدم انتخاب رشته محل و يا عدم قبولي، به دليل استفاده يك نوبت با آزمون، داوطلب مجازبه استفاده مجدد  ،پس از معرفي دانشگاه و در صورت انصراف
  باشد.  از اين تسهيالت نمي

تكنولوژي  -اورژانس پرستاري -پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان -هاي پرستاري مراقبتهاي ويژهداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در رشته -4-9-7
بايست داراي دوسال سابقه كار باليني با مدرك كارشناسي باشند. به عبارتي بالفاصله بعد از فراغت از تحصيل از مي ،و مديريت پرستاري گردش خون

افراد بعد از سپري نمودن دوره دو ساله باشند. حق استفاده از شرايط آئين نامه مذكور براي اين قبيل ها نميدوره كارشناسي مجاز به انتخاب اين رشته
سال سابقه  2داراي  31/6/98ي كارشناسي حداكثر تا تاريخ فقط افرادي كه پس از فراغت از تحصيل دوره باشد.براساس ضوابط همان سال، محفوظ مي

  ها خواهند بود.باشند، مجاز به انتخاب و تحصيل اين رشته
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محل را انجام دهند، درصورت در آزمون شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته محل شده و انتخاب رشتهمتقاضيان استعداد درخشان كه  -4-9-8
محل پذيرش كسب نمره قبولي، در شرايط عادي و همچنين با استفاده از شرايط استعداد درخشان پذيرفته شوند، متعاقباً به هنگام ثبت نام در دانشگاه 

 اف خود را اعالم نمايند.بايست از يكي از دو مورد انصرمي
   باشد.الت تكميلي ممنوع ميرشته و يا جابجايي در مقاطع تحصيشدگان هرگونه تغيير پس از قبولي و اعالم اسامي پذيرفته-4-9-9
شده  11همانگونه كه قبالً در اطالعيه  -4-9-10 سنجش و پذيرش دانشجو وزارت باعالم  شوراي  شوراي  ساس مصوبه چهارمين جلسه  بهداشت به ر ا

محروميت يكساله براي پذيرفته شدگان سهميه استعداد درخشان (بدون آزمون و با آزمون) در دوره عادي (رايگان) از آزمون  اعالم شده ،22/2/98تاريخ 
پذيرفته شــوند، در  98ال در آزمون ســو بعد از آن، اجرا خواهد شــد. به عبارتي افرادي كه با اســتفاده از اين ســهميه در دوره عادي (رايگان)  99ســال 

باشند. (طبق اين مصوبه پذيرفته شدگان سال نمي 99صورت انصراف يا عدم ثبت نام، مشمول محروميت يك ساله شده مجاز به شركت در آزمون سال 
ستعداد درخشان  97 صراف داده بودند و ا مجدداً در آزمون ،دوره عادي رايگانا شوند، شركت ك 98سال  كه ثبت ننموده و يا ان شمول رده و پذيرفته  م

     )دنباشينماين قانون 
  

 اطالعات ضروري: – 5
همزمان ويرايش انتخاب  روز خواهد بود.4به مدت  22/5/89 صبح 10ساعت  لغايت 19/5/89 تاريخزمان انتخاب رشته محل از -5-1

  باشد.محل تحصيل نيز امكانپذير مي
هايي را انتخاب نمايند كه بايست رشتهمي باشند،مي مجاز به انتخاب رشته محلهاي امتحاني كه ها و مجموعهرشتهداوطلبان كليه -5-2

دفترچه راهنماي ثبت  1مطابق مدارك مورد پذيرش هر رشته امتحاني مندرج در جدول شماره  ،مدرك تحصيلي مورد پذيرش مقطع قبلي
بديهي است در هر مرحله از روند آزمون، پذيرش، تحصيل مشخص گردد كه اين امر توسط داوطلب رعايت نشده و مجاز  باشد. ،نام آزمون

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

شركت نموده و مجاز به انتخاب  1به عنوان مثال، درصورتيكه فردي فارغ التحصيل رشته پرستاري بوده و در مجموعه علوم آزمايشگاهي
باشد. در مي هاي رشته زيست فناوريمحلدفترچه راهنماي ثبت نام، فقط مجاز به انتخاب رشته 1رشته محل شده، طبق جدول شماره 

  صورتيكه رشته ژنتيك انساني و بيوشيمي را انتخاب و پذيرفته شود، متخلف محسوب خواهد شد. 
هاي رشته پرستاري مراقبت باشدبا مدرك كارشناسي مي سال سابقه كار باليني 2فاقد كه و يا داوطلب شركت كننده در مجموعه پرستاري 

 ضمن لغو قبولي نامبرده و باشد. لذانميدليل نداشتن سابقه كار باليني مجاز به انتخاب اين رشته  بهرا انتخاب نموده و پذيرفته شود،  ويژه
  فرد متخلف محسوب شده و طبق ضوابط هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات درآزمونها عمل خواهد شد.محروميت از شركت در آزمون بعدي، 

هاي يك مجموعه براي داوطلب درج شده است ولي داوطلب يه رشتهتذكر بسيار مهم: در كارنامه علمي مرحله اول نمرات كل
  بايد دقت نمايد كه شرايط انتخاب آن رشته از مجموعه را داشته باشد.

مورد جديد،  لذا جهت اطالع از هر باشد.سامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي مي تغيير،هر گونه تنها مرجع اعالم اطالعات و  -5-3
  د. شوهاي مندرج در همين سايت مراجعه اطالعيهبه فقط 

با  89دهه دوم مهرماه باشند كليه اطالعيه هاي مركز سنجش آموزش پزشكي را فقط از طريق سامانه اينترنتي اين مركز تا داوطلبان ملزم مي
هاي درج شده در سايت مورد پذيرش نخواهد ديهي است هرگونه ادعا درخصوص عدم اطالع از مفاد اطالعيهب .دكنندقت مطالعه نموده و پيگيري 

  . (الزم است هر هفته سايت مركز سنجش آموزش پزشكي رويت گردد) بود.
  نمايد.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به هيچ يك از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بورس تحصيلي اعطا نمي -5-4
مناطق  5شماره  بايست به هنگام انتخاب خود جدولباشد.اين افراد ميهاي مربوطه ميشرايط پذيرش اتباع خارجي تابع آئين نامه -5-5

  ممنوعه را در نظر داشته باشند.
، 20/5/95مصوبات سي و دومين جلسه كميته دائمي پناهندگان در دبيرخانه كميسيون ساماندهي اتباع خارجي مورخ  1البته بر اساس بند 

  هاي مناطق ممنوعه مورد موافقت قرار گرفته است.شوند در دانشگاهه به صورت قانوني وارد كشور ميامكان تحصيل دانشجويان خارجي ك
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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
شد. به عبارتي بعد از اعالم نتايج نهايي و تكميل ظرفيت پذيرش هر دانشگاه،  پذيرش انجام نخواهداي، متعاقباً تغييري در محل عادي يا شهريه

  باشد.پذير نميدر محل پذيرش انجام  (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام) تغييربه دليل عدم امكان جابجايي 
دوره ها و مراكز پذيرنده در رشته انتخابي شده باشد ولي به داليل شخصي، مجاز به انتخاب همه دانشگاه فردي ممكن استبه عنوان مثال 

در ساير مراكز دور از محل سكونت مازاد با پرداخت شهريه در مركز نزديك به محل سكونت خود را نسبت به پذيرش در دانشگاه دولتي عادي 
به هر دليلي خواهان لغو اين پذيرش و يا به سبب هزينه تحصيل  قباًو متعا پذيرفته شودهاي با پرداخت شهريه دهد. لذا اگر دورهميترجيح 

  باشد، اقدامي ميسر نخواهد بود.  
تغيير رشته  ،هر گونه انتقالعلوم پزشكي ريزي عالي برنامهكارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي نامه آموزشي دورهبر اساس آئين -5-7

داوطلبان با آگاهي كامل و بر اساس شرايط  شودلذا توصيه ميباشد. كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع ميدوره يا جابجايي محل تحصيل در و 
  شخصي و عالقه اقدام به انتخاب محل تحصيل نمايند.

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

، فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبدا (اول) خواهد شوددر رشته هايي كه دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش مي -5-8
تا تمام يا قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي خود را در هر محل كه براساس تفاهم نامه بين بود، ضمنا دانشجو بايد آمادگي داشته باشد 

 گردد، بگذراند.دانشگاهها تعيين مي
، كليه پذيرفته  18/10/95هاي تحصيالت تكميلي مورخه بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره-5-9

دانشگاه قبولي ثبت نام كرده و چه ثبت نام نكرده باشند، سال بعد از سال قبولي اجازه شركت در آزمون را ندارند شدگان دوره روزانه چه در 
  باشند. و يك سال محروم از آزمون مي

رايگان ها و مراكزي كه تحصيل در آنها در دانشگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شركت نموده و 98كه در آزمون سال افرادي 
 99پذيرفته شوند و پس از ثبت نام يا عدم ثبت نام در دانشگاه از ادامه تحصيل انصراف دهند، مجاز به شركت در آزمون سال  باشد،مي
ئت بدوي رسيدگي تخلفات آزمونها يباشند. بديهي است در صورت محرزشدن عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلف محسوب شده و به هنمي

بديهي شد. مراكزي كه بصورت پرداخت شهريه پذيرفته شوند مشمول اين محروميت نخواهند  ها ودانشگاه شد. افرادي كه درمعرفي خواهد 
است در صورت محرز شدن عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلف محسوب شده و به هئيت بدوي رسيدگي تخلفات آزمونها معرفي خواهد 

  .شد

و بر اســاس امكانات موجود، خوابگاه در اختيار  تعهدي در قبال اســكان و تامين خوابگاه ندارندر هاي علوم پزشــكي كشــودانشــگاه -10-5
ــجو قرار مي ــگاه يا مركز مورد نظر مراجعه كنند.  دهند.دانش ــايت اينترنتي دانش ــتر به س لذا داوطلبان جهت دريافت اطالعات بيش

مركز ســنجش آموزش پزشــكي در مورد ارائه يا عدم ارائه دبيرخانه شــوراي اموزش علوم پايه پزشــكي، بهداشــت و تخصــصــي و 
اراك، البرز، اصفهان، رفسنجان، زنجان، شيراز ت. طبق اعالم دانشگاههاي علوم پزشكي د داشنخوابگاه هيچگونه مسئوليتي نخواه

  ياسوج، يزد فاقد خوابگاه بوده و سمنان فقط يك سال خوابگاه دارد.  مشهد،درجايي،، گيالن، مركز قلب شهي، كرمانشاه، كاشان
التحصيل خواهند شد به لذا كساني كه بعد از تاريخ مذكور فارغ ،مي بايست فارغ التحصيل شوند 31/6/98نظر به اينكه داوطلبان تا تاريخ -5-11

  .تكميل فرم انتخاب رشته محل تحصيل خودداري نماينداند، از دليل اينكه مجاز به شركت در آزمون نبوده
، است) شده مشخص 4در جدول شماره ها محلد (اين رشتهشوهايي كه دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش ميدر رشته -5-13

تا تمام يا قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي  فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبدا (اول) خواهد بود، ضمنا دانشجو بايد آمادگي داشته باشد
  گردد، بگذراند.ي بين  دانشگاهها تعيين ميخود را در هر محل كه براساس تفاهم نامه

. الزم به توضيح است در صورت بايست در طي مهلت تعيين شده نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل خود اقدام نمايندداوطلبان مي-5-14
و عدم تكميل فرم مربوطه از طريق سامانه اينترنتي در زمان مقرر، متعاقباً هيچگونه فرمي كه بصورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق پست 

E.mail يي و يا پس از زمان مقرر باشد، ارسال شود  و يا داوطلبي خواهان تغيير، افزايش، كاهش و يا ابطال در اطالعات مربوطه بعد از ثبت نها
  ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
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. گرددبه منزله انصراف بوده و داوطلب از روند آزمون حذف ميانتخاب رشته محل تحصيل در زمان مقرر،  عدم تكميل فرم -1تذكر مهم: 
   د اقدام نمايند .داوطلبان دقت نمايند بطور همزمان مي توانند نسبت به ويرايش انتخاب محل تحصيل خو -2

حداقل دو نفر دانشجو قابل معرفي نباشد، داوطلب در پذيرش نهايي به ساير اولويتهاي انتخابي  ،داوطلبانكم تعداد  به دليل محلي در رشته-15-5
 خواهد شد. معرفي 

، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان پذيرش در دانشگاهها يا مراكز شامل: ارتش، انستيتو پاستور ايران، بقيه اله، دانشگاه آزاد -5-16
ات انتقال خون ايران، مركز قلب شهيدرجايي، موسسه سرم سازي رازي از طريق وزارت بهداشت انجام شده ولي ساير شرايط از جمله خدمات و امكان

يا مركز (و يا سايت مربوطه) مراجعه فرمايند. وزارت  رفاهي تابع ضوابط و قوانين خود بوده و داوطلبان مي توانند جهت اطالع بيشتر به آن دانشگاه
 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

   شود.گرايش هاي مختلف در هر رشته توسط گروههاي آموزشي دانشگاه پذيرنده تعيين مي-5-17
نمره براي آزمون  30مصــوبه هيات ممتحنه، ارزشــيابي و برنامه ريزي طبق   قابل توجه متقاضــيان رشــته مددكاري اجتماعي -18-5

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

  دانشنامه يا گواهي فارغ التحصيلي  .1
سازمانهاي ارائه دهنده خدمات مددكاري  .2 ساير  ستانها و  سازمانهاي حمايتي، بيمار شتغال در  سابقه كار از جمله ا ستندات مرتبط با  م

 اجتماعي به عنوان مددكار اجتماعي
  ت در كارگاهها و همايشهاي مرتبطسوابق آموزشي (تدريس)، پژوهشي (مقاالت علمي پژوهشي) و مستندات شرك .3

 برابر دواسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره مرحله علمي و به تعداد زمان اعالم  ، 28/5/98 در تاريخدقت نمايند داوطلبان متقاضي  تذكر:
 از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد. ظرفيت پذيرش براي هر رشته آن دانشگاه،

  

 :98هاي پذيرنده دانشجو در سال ظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 6
باشد. داوطلبان بر يم 4جدول شماره اي به شرح عادي و شهريه -و غير دولتي هاي پذيرنده دانشجو اعم از دولتيظرفيت پذيرش دانشگاه -6-1

  مربوطه اقدام نمايند.  اينترنتي نسبت به تكميل فرمتعيين نمايند و سپس در زمان مقرر  اساس جدول مذكور ابتدا انتخاب خود را
  شود. هاي مختلف در هر رشته توسط گروه آموزشي دانشگاه تعيين مياوطلبان توجه نمايند اطالعات الزم در خصوص گرايشد -6-2
باشد. لذا داوطلبان مسلح و جنسيت) مي ، براساس نوع سازمان مربوطه (سپاه پاسداران و نيروهايدر دانشگاه ع.پ ارتش و بقيه ا...پذيرش  -6-3

  به دقت مالحظه نمايند. را 4توضيحات جدول شماره قبل از انتخاب اولويتهاي خود 
باشد، لذا داوطلبان اين رشته نيز قبل از انتخاب متفاوت ميمامايي هاي پذيرنده رشته هاي هريك از دانشگاهباتوجه به اينكه نوع گرايش -6-4

  دقت مالحظه نمايند. به 2جدول شماره هاي مختلف را از هاي مورد پذيرش اين رشته در دانشگاهگرايش اولويتهاي خود،
  

 : 98ها و مراكز پذيرنده دانشجو درآزمون نحوه انتخاب رشته محل تحصيل دانشگاه -7
ها اعم از ها و شرايط دانشگاهو مالحظه كليه رشته محل  هاي راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته محلدفترچه داوطلب عزيز پس از مطالعه كامل

بايست از طريق سامانه اينترنتي مركز سنجش با وارد نمودن كدرهگيري خود، وارد سامانه شده و نسبت به انتخاب مي ،ايو شهريه(رايگان) ي دولت
اش بر اساس عالقه فردي هاي انتخابيهر فرد در ميان دانشگاهرشته محل تحصيل به شرح زير اقدام نمايد. الزم به توضيح است اولويت انتخاب 

  دهد.ها، داوطلب تحصيل در آن مركز را ترجيح ميدانشگاهي باشد كه در مقايسه با ساير دانشگاه رشته باشد. لذا بهتر است انتخاب اولمي
اي يادداشت كرده تا قه به آن رشته و دانشگاه مربوطه روي صفحههاي مورد نظر خود را به ترتيب عالشود 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
  را از دو گروه آزموني وارد نمايند.هاي مورد عالقه خود توانند تركيبي از رشتهاند، ميرا آزمون داده

و الي آخر را  2اولين دانشگاه مورد نظر را وارد نموده و سپس شماره  1پس از اطمينان از انتخاب خود و اولويت بندي، به ترتيب از شماره -7-1
  تكميل نمايد. 
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واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي و مركز آموزش  علوم پزشكي وهاي هاي شهريه پرداز دانشگاهدورهاز آنجائي كه تحصيل در دوره هاي مجازي، -7-2
لذا داوطلبان در انتخاب اين رشته محل ها توجه الزم را مبذول  پرداخت شهريه امكانپذير مي باشد،عالي علوم پزشكي وارستگان مشهد با 

 نمايند . 
 باشد. همان رشته ميمراكزپذيرنده  و دانشگاه اولويت انتخابي براساس تعداد تعداد حداكثر-7-3

، داوطلب )دوره شهريه پردازمحل رشته 7محل ظرفيت عادي و رشته 7( دانشگاه پذيرنده دانشجو باشند 8حداكثر  سم شناسيدر رشته اگر  مثالً
 خواهد بود.  محلرشته 14اين رشته حداكثرمجاز به انتخاب 

توان از گزينه جابجايي يا حذف استفاده نمود. ت پذيرد يا حذف شود، به آساني ميدر صورتيكه در اولويتهاي انتخاب شده نياز است جابجايي صور
پذير البته اين عمل پيش از فشردن گزينه ثبت نهايي امكان پذير است. دقت شود در صورت فشردن گزينه ثبت نهايي، جابجايي يا حذف امكان

 نخواهد بود. 
  همدان-9          شيراز ع.پ.  -1    اولويتها عبارتست از: :مثال

  دوره شهريه پرداز-ع.پ.مازندارن-10          بابلع.پ.  -2        
  دوره شهريه پرداز-ع.پ.مشهد -11        دوره شهريه پرداز-شيرازع.پ.  -3        
  دوره شهريه پرداز-ع.پ.همدان -12          مازندران ع.پ. -4        
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم دارويي تهران-5        
  كرمانع.پ. -6        
  اهوازع.پ. -7        
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد-8        

  

دوره -شيراز جابجا نموده و ع.پ.  دوره شهريه پرداز-شيرازع.پ.  3را با اولويت  دانشگاه ع.پ. مازندران 4اولويت  بخواهد داوطلبدر صورتيكه 
را حذف  12و  11خواهد اولويت و اگر بتوان اين كار را انجام داد. با استفاده از گزينه جابجايي مي ،خود قرار دهد ششم را در اولويت شهريه پرداز

  نمايد، اين امر با استفاده از گزينه حذف امكان پذير است. 
هاي پس از تكميل مراحل ثبت اولويتلذا  زمانيكه كليه اولويت هاي مورد نظر وارد نشده، از فشردن گزينه ثبت نهايي خودداري شودتا -7-4

 گزينه ثبت نهايي زده شود.انتخابي، 
      باشد.دقت شود : كليه اين مراحل قبل از فشردن گزينه ثبت نهايي قابل انجام مي

 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،  .باشدمسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم انتخاب رشته محل تحصيل به عهده داوطلب مي-7-6
داوطلب شخصاً اقدام به تكميل اطالعات خود نمايد بعبارتي هرگونه اشتباه يا مورد ايجاد شده بدليل تكميل اطالعات توسط اشخاص ديگر 

   .باشديا كافي نت و... مورد پذيرش نمي
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  جداول -دوم بخش 
  

 
 

 
  
  

  
 

   

  ماماييهاي رشته : گرايش 2جدول شماره 

مامايي(آموزش   دانشگاه
  مامايي)

بهداشت باروري 
  پزشكي قانوني  مديريت  مامايي جامعه نگر  (مادروكودك)

            تهران
            شهيدبهشتي

            ايران
  -  -        اصفهان
      -  -    شيراز
  -          تبريز
        -    مشهد

  -  -  -      تربيت مدرس
  -          اهواز
  - - - -   گيالن

  -  -  -  -   كردستان
  - - - -   رفسنجان
  -  -  -     گناباد

  جدول زمانبندي -3جدول شماره 
  تاريخ  گيردعصر به بعد در سامانه قرار مي 18كليه موارد ساعت 

  19/5/98  مه علمي مرحله اولاعالم كارنا -هاي پذيرنده و ظرفيت پذيرشاعالم اسامي دانشگاه

  لغايت  19/5/98  (كليه داوطلبان و داوطلبان سهميه استعداد درخشان) انجام انتخاب رشته محل
   22/5/98صبح  10ساعت  

 28/5/98  )دوم مرحله برگزاري جهت( ارتش –قيه اهللا ب -اعالم اسامي متقاضيان دانشگاه شاهد زمان 
 20/6/98  نهايي كارنامه –اعالم اسامي نهايي پذيرفته شدگان 

 23/6/98  ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاهها
لذا سامانه دائما د.شاعالم خواهد  هاي اعالم شده، مراتب از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكيرصورت هرگونه تغيير در تاريخد

  چك شود
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 

عادي   دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز



  اپيدميولوژي
  

     اروميه

اصفهان     

ايران     

ايالم     

بقيه اله    
رت دفاع) نفرظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزا3

 در قالب قرارداد آموزشي

تبريز     

تهران     

رفسنجان     

زاهدان     

شاهرود     

شهركرد     

شهيدبهشتي     

شيراز     

كردستان     

كرمان     

كرمانشاه     

مشهد     

همدان     

يزد     

٢٠

  اتاق عمل
  

     اصفهان

ايران     

شيراز     

كرمانشاه     

مازندران     

يزد     


ارزيابي فناوري سالمت 

)HTA(  

     ايران

تهران     

كرمان     

يزد     

ارگونومي 

 
  
  
  
  
 
 
 
 
  

     اروميه

اهواز     

ايران     

تهران     

شهيدبهشتي     

شيراز     

علوم بهزيستي و توانبخشي     

كرمان     

همدان     


     يزد

 اعضاي مصنوعي و وسايل
  كمكي

     اصفهان

ايران     

علوم بهزيستي و توانبخشي     
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 

عادي   دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز



  اقتصاد بهداشت

     اروميه

اصفهان     

ايران     



اسالمي واحد علوم و آزاد 
     تحقيقات تهران

تبريز     

تهران     

شاهد     

شيراز     

كرمان     

مشهد     

همدان     


  اكولوژي انساني

     تهران

كرمان     

يزد     



  انفورماتيك پزشكي

     اروميه

اهواز     

ايران     

تبريز     

تربيت مدرس     

تهران     

شهيدبهشتي     

شيراز     

كرمان     

مشهد     

آمار زيستي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     اراك

اصفهان     

اهواز     

ايران     

ايالم     

بابل     

تبريز     

تربيت مدرس     

تهران     

زنجان     

شهركرد     

شهيدبهشتي     

شيراز     

علوم بهزيستي و توانبخشي     

كرمان     

كرمانشاه     

گلستان     

مازندران     

مشهد     
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 

عادي   دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز

ادامه آمار زيستي  
  

     همدان

يزد     



  
  
  
  
  

  آموزش بهداشت
  

     اراك

اروميه     

اصفهان     

البرز     

اهواز     

ايران     

ايالم     



آزاد اسالمي واحد علوم و 
     تحقيقات تهران



    بقيه اله

هريه نفرظرفيت ش 2عادي از نيروي رسمي سپاه برادر و نفر مرد ظرفيت  2
رارداد قپرداز از ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)در قالب 

 آموزشي

بندرعباس     

بوشهر     

بيرجند     

تبريز     

تربيت مدرس     

تهران     

رفسنجان     

زاهدان     

زنجان     



    سبزوار

پزشكي  نفر از ظرفيت اعالم شده از سهميه عادي مشترك با دانشگاه علوم 2
اه خراسان شمالي مي باشد. پذيرفته شدگان مراحل آموزشي را در دانشگ

الي علوم پزشكي سبزوار و مراحل پايان نامه را در دانشگاه خراسان شم
 د گذراند.نخواه

شهيدبهشتي     

شيراز     

قزوين     

قم     

كردستان     

كرمان     

كرمانشاه     

گناباد     

گيالن     

مشهد     

همدان     

ياسوج     

يزد     

 بهداشت و ايمني مواد
  غذايي

  
  

     اصفهان



آزاد اسالمي واحد علوم و 
     تحقيقات تهران



    بقيه اله

هريه نفرظرفيت ش 4نفر مرد ظرفيت عادي از نيروي رسمي سپاه برادر و  2
رارداد قپرداز از ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)در قالب 

 آموزشي
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 

عادي   دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز

  
  
  
  
  

بهداشت و ايمني مواد ادامه 
  غذايي

     تبريز

تهران     

زنجان     

شيراز     

فسا     

قزوين     

كرمانشاه     

مشهد     

همدان     

يزد     


  بينائي سنجي

     ايران

شهيدبهشتي     

مشهد     



غيرعامل در نظام پدافند 
  6  بقيه اله  سالمت

ارت دفاع) نفرظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وز 5
تخانه نفر از ميان كاركنان شاغل دستگاههاي اجرايي كشور شامل وزار 8و 

ركز پدافند مها، نهادها و سازمانهاي دولتي (با ارائه گواهي گواهي تاييد از 
 سازمان مربوطه) در قالب قرارداد آموزشيغيرعامل 



  تاريخ علوم پزشكي

     اراك

ايران     

بابل     

تبريز     

شاهد     

قم     

مازندران     

 تركيبات طبيعي
  دارويي،دريايي

     اهواز

مازندران     



 تكنولوژي گردش خون

     اصفهان

مركز قلب شهيد رجايي     

مشهد     

يزد     



حشره شناسي پزشكي و 
  مبارزه با ناقلين

     اروميه

اهواز     

تربيت مدرس     

تهران     

زنجان     

شيراز     

مازندران     

همدان     

اصفهان  رفاه اجتماعي     

علوم بهزيستي و توانبخشي     

شيراز  ژورناليسم پزشكي     

سالمت سالمندي  
  

     بابل

تبريز     

تهران     
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 

عادي   دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز

  
  

  سالمت سالمنديادامه 

     شهيدبهشتي

شيراز     

علوم بهزيستي و توانبخشي     

يزد     

تبريز  سالمت و ترافيك     



  سم شناسي

     اصفهان

اهواز     

آزاد اسالمي واحد تهران پزشكي     

بابل     

تربيت مدرس     

تهران     

شيراز     

كرمان     

مازندران     

مشهد     

همدان     



 شنوائي شناسي

     ايران

تهران     

شهيدبهشتي     

علوم بهزيستي و توانبخشي     


  شيمي دارويي

  
  

     اصفهان

اهواز     

آزاد اسالمي واحد تهران پزشكي     

آزاد اسالمي واحد شهرضا     

زنجان     

علوم تشريحي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     اراك

اردبيل     

اروميه     

اصفهان     

اهواز     

ايران     

ايالم     

آزاد اسالمي واحد تهران پزشكي     

بابل     


    بقيه اله

ارت نفرظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وز 3
 دفاع)در قالب قرارداد آموزشي

بيرجند     

تبريز     

تهران     

رفسنجان     

زاهدان     

زنجان     

سمنان     

شيراز     



                            
  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ٨٩دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال " 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 

عادي   دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز

  
  
  
  
  
  
  

 علوم تشريحيادامه 

     قزوين

كاشان     

كردستان     

كرمان     

كرمانشاه     

گلستان     

گيالن     

لرستان     

مازندران     

مشهد     

همدان     

ياسوج     

يزد     



  علوم و صنايع غذائي

آزاد اسالمي واحد علوم و 
     تحقيقات تهران

تبريز     

شهيدبهشتي     

كرمانشاه     

يزد     



  فناوري اطالعات سالمت

     اروميه

اصفهان     

اهواز     

ايران     

بندرعباس     

تبريز     

تهران     

شيراز     

كاشان     

كرمان     

مشهد     


فناوري تصوير برداري 

  پزشكي

     اصفهان

ايران     

تهران     

مشهد     

فيزيولوژي   
  
  
  
  
  
  
  
  

     اراك

اردبيل     

اروميه     

اصفهان     

اهواز     

ايران     


    بقيه اله

ارت نفرظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وز 2
 دفاع)در قالب قرارداد آموزشي

بندرعباس     

تبريز     

تهران     



                            
  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ٨٩دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال " 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 

عادي   دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز

  
  
  
  
  
  
  
  

  فيزيولوژي ادامه

     رفسنجان

زاهدان     

سبزوار     

سمنان     

شاهد     

شيراز     

فسا     

كاشان     

كردستان     

كرمانشاه     

گيالن     

لرستان     

مشهد     

همدان     

يزد     



  كاردرماني

     ايران

تهران     

شهيدبهشتي     

علوم بهزيستي و توانبخشي     



كتابداري و اطالع رساني 
  پزشكي

     اصفهان

اهواز     

ايران     

بوشهر     

شهيدبهشتي     

كرمان     

همدان     

 كنترل مواد خوراكي و
  آشاميدني

     اهواز

تبريز     



 گفتار درماني

     اصفهان

اهواز     

ايران     

تهران     

سمنان     

علوم بهزيستي و توانبخشي     

مشهد     

علوم بهزيستي و توانبخشي  مددكاري اجتماعي     


  مديريت توانبخشي

     اهواز

ايران     

علوم بهزيستي و توانبخشي     

 مديريت خدمات بهداشتي
  درماني

  
  

 پذيرش از نيروي نظامي مي باشد    ارتش

اصفهان     

اهواز     

ايران     

آزاد اسالمي واحد الكترونيكي     



                            
  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ٨٩دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال " 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 

عادي   دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز

  
  
  
  
  

مديريت خدمات ادامه 
  بهداشتي درماني

     اسالمي واحد تهران پزشكيآزاد 

آزاد اسالمي واحد تهران جنوب     

آزاد اسالمي واحد تهران شمال     

آزاد اسالمي واحد ساري     

آزاد اسالمي واحد سمنان     

آزاد اسالمي واحد شهركرد     



آزاد اسالمي واحد علوم و 
     تحقيقات تهران

آزاد اسالمي واحد مرودشت     


    بقيه اله

هريه نفرظرفيت ش 4نفر مرد ظرفيت عادي از نيروي رسمي سپاه برادر و  2
 رارداد آموزشيدر قالب قپرداز از ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)

تبريز     

تهران     

زاهدان     

شهيدبهشتي     

شيراز     

قزوين     

كرمان     

مازندران     

مشهد     

يزد     



مديريت سالمت ،ايمني و 
  )HSEمحيط زيست (

     اصفهان

تبريز     

زنجان     

شهيدبهشتي     

شيراز     

كاشان     

همدان     

يزد     

  
  
  
  
  

  ايمهندسي بهداشت حرفه
  
  
  
  
  
  
  
  

     اروميه

اصفهان     

اهواز     

ايران     

تبريز     

تربيت مدرس     

تهران     

زنجان     

شهيدبهشتي     

شيراز     

قزوين     

كرمان     

كرمانشاه     

مازندران     

همدان     

يزد     



                            
  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ٨٩دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال " 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 

عادي   دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز



مهندسي پزشكي 
  (بيوالكتريك)

     اصفهان

آزاد اسالمي واحد سمنان     

تبريز     

تهران     

شهيدبهشتي     

شيراز     

كرمانشاه     



مهندسي پزشكي(زيست 
     اصفهان  مواد)



ميكروب شناسي مواد 
     ايران  غذايي



  نانوفناوري پزشكي

     ايران

آزاد اسالمي واحد تهران پزشكي     



    بقيه اله

ريه شهنفرظرفيت  4نفر مرد ظرفيت عادي از نيروي رسمي سپاه برادر و  1
رارداد قپرداز از ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)در قالب 

 آموزشي

تبريز     

تهران     

زنجان     

شاهرود     

شيراز     

كرمانشاه     

گلستان     

مازندران     

  
  
  

  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالو اسامي دانشگاه ظرفيت پذيرش  - 4جدول شماره 
  مجموعه آموزش پزشكي

  توضيحاتشهريه پرداز رايگان  عادي  دانشگاه رشته رديف



  آموزش پزشكي

 		    ايران

تهران    		 

شيراز    		 

كرمان    		 

مشهد    		 

 برنامه ريزي يادگيري
  علوم پزشكي الكترونيكي در

 مجازي    تهران

شهيدبهشتي    مجازي 

شيراز    مجازي 

 تكنولوژي آموزشي در علوم
  پزشكي

 مجازي    تهران

مشهد      

   
  



                            
  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ٨٩دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال " 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
  بهداشت محيطمجموعه 

 عادي  دانشگاه رشته  
  رايگان

شهريه  
  توضيحات  پرداز



هداشت ب -بهداشت محيط 
 		   يزد  پرتوها

 م شناسي س -بهداشت محيط
  محيط

 		   اصفهان

كرمان   		 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مهندسي بهداشت محيط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 		   اراك

اردبيل   		 

اروميه   		 

اصفهان   		 

البرز   		 

اهواز   		 

ايران   		 

ايالم   		 

آزاد اسالمي واحد تهران پزشكي   		 



   بقيه اله

هريه شنفرظرفيت  2نفر مرد ظرفيت عادي از نيروي رسمي سپاه برادر و  1 
رارداد قپرداز از ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)در قالب 

 آموزشي

بندرعباس   		 

بوشهر   		 

بيرجند   		 

تبريز   		 

تربيت مدرس   		 

تهران   		 

زاهدان   		 

زنجان   		 

سبزوار   		 

سمنان   		 

شهركرد   		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

قزوين   		 

قم   		 

كاشان   		 

كردستان   		 

كرمان   		 

كرمانشاه   		 

گناباد   		 

گيالن   		 

لرستان   		 

مازندران   		 

مشهد   		 

همدان   		 



                            
  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ٨٩دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال " 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
  بهداشت محيطمجموعه 

 عادي  دانشگاه رشته  
  رايگان

شهريه  
  توضيحات  پرداز

  ياسوج   		 

يزد   		 



 -مهندسي بهداشت محيط 
مديريت بهره برداري و 
  نگهداري تاسيسات شهري

 		   همدان

 مهندسي بهداشت محيط- 
  پسماندمديريت 

 		   تبريز

شهيدبهشتي   		 

يزد   		 

  
  
  
  
  

  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
  مجموعه پرستاري

 عادي  دانشگاه  رشته رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز



 پرستاري اورژانس

 مي باشدپذيرش از نيروي نظامي    ارتش 

اردبيل   2		 

البرز   2		 

ايران   		 



   بقيه اله

هريه شنفرظرفيت  6نفر مرد ظرفيت عادي از نيروي رسمي سپاه برادر و  2 
رارداد قپرداز از ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)در قالب 

 آموزشي

بيرجند   		 

تبريز   2		 

زنجان   شروع به تحصيل پذيرفته شدگان اين رشته نيمسال دوم خواهد بود 

سبزوار   		 

سمنان   		 

شهيدبهشتي   		 

قم   		 

كردستان   		 

كرمانشاه   		 

گيالن   		 

لرستان   		 

مازندران   		 

يزد   		 

پرستاري توانبخشي 
 		   ايران

علوم بهزيستي و توانبخشي   		 

  
  راحيج -پرستاري داخلي 

 		   اراك

اردبيل   2		 

اروميه   2		 



                            
  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ٨٩دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال " 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
  مجموعه پرستاري

 عادي  دانشگاه  رشته رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -پرستاري داخلي ادامه  
  جراحي

 

 		 5  اصفهان

اهواز   2		 

ايالم   2		 

آزاد اسالمي واحد اروميه   8		 



آزاد اسالمي واحد تهران 
 		   پزشكي

آزاد اسالمي واحد خوراسگان   10		 

آزاد اسالمي واحد كرمان   		 

آزاد اسالمي واحد نجف آباد   6		 

آزاد اسالمي واحد يزد   8		 



   بقيه اله

هريه شنفرظرفيت  6نفر مرد ظرفيت عادي از نيروي رسمي سپاه برادر و  2 
رارداد قپرداز از ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)در قالب 

 آموزشي

بندرعباس   		 

بوشهر   		 

بيرجند   		 

10  تبريز 		 

تهران   		 

جهرم   		 

رفسنجان   		 

زابل   		 

زاهدان   		 

زنجان   شروع به تحصيل پذيرفته شدگان اين رشته نيمسال دوم خواهد بود 

سبزوار   		 

شهركرد   2		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

فسا   		 

كاشان   2		 

كردستان   2		 

كرمان   		 

كرمانشاه   2		 

گناباد   		 

گيالن   		 

لرستان   		 

مشهد   		 

همدان   2		 

ياسوج   		 

  
  
  

  پرستاري سالمندي
  

 		   ايران

ايالم   2		 

بابل   		 

(خراسان شمالي) بجنورد   		 

تهران   		 

رفسنجان   		 



                            
  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ٨٩دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال " 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
  مجموعه پرستاري

 عادي  دانشگاه  رشته رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز

  
  
  
  
  
  
  

  پرستاري سالمنديادامه 
  
  
  
  
 

 		   سبزوار

شاهد   		 

شاهرود   		 

شهيدبهشتي   		 

علوم بهزيستي و توانبخشي   		 

قزوين   		 

كاشان   2		 

كرمانشاه   		 

گلستان   		 

گناباد   		 

گيالن   محل تحصيل : دانشكده پرستاري ، مامايي و پيراپزشكي لنگرود 

لرستان   		 

مازندران   		 

مشهد   		 

يزد   		 



 پرستاري سالمت جامعه

 		   اصفهان

اهواز   		 



آزاد اسالمي واحد تهران 
 		   پزشكي

آزاد اسالمي واحد خوراسگان   10		 

بيرجند   		 

تبريز   		 

تهران   		 

زنجان   		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

علوم بهزيستي و توانبخشي   		 

كرمان   		 

گناباد   		 

گيالن   		 

مشهد   		 

همدان   		 

ياسوج   		 

پرستاري كودكان  
  
  
  
  
  
  
  
  

 		   اراك

اصفهان   		 

اهواز   2		 

آزاد اسالمي واحد تهران پزشكي   		 

آزاد اسالمي واحد خوراسگان   10		 

 واحد علي آباد كتولآزاد اسالمي   		 

بوشهر   		 

تبريز   		 

تهران   		 

زاهدان   		 



                            
  ی "وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشك ٨٩دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال " 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
  مجموعه پرستاري

 عادي  دانشگاه  رشته رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز

  
  
  

  
  

  پرستاري كودكانادامه 
 

 		   سمنان

شهركرد   		 

شهيدبهشتي   		 

گيالن   		 

لرستان   		 

مشهد   		 

همدان   2		 

ياسوج   		 



 پرستاري مراقبت هاي ويژه

 پذيرش از نيروي نظامي مي باشد   ارتش 

اراك   2		 

اردبيل   2		 

اروميه   2		 

اصفهان   2		 

اهواز   		 



آزاد اسالمي واحد تهران 
 		   پزشكي

آزاد اسالمي واحد يزد   8		 



   بقيه اله

هريه شنفرظرفيت  6نفر مرد ظرفيت عادي از نيروي رسمي سپاه برادر و  2 
رارداد قپرداز از ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)در قالب 

 آموزشي

تهران   		 

رفسنجان   		 

زاهدان   		 

زنجان   		 

سبزوار   		 

سمنان   		 

شاهد   		 

شاهرود   		 

شهركرد   2		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

قزوين   		 

كاشان   2		 

كردستان   2		 

كرمان   		 

كرمانشاه   		 

گلستان   		 

گناباد   		 

گيالن   		 

لرستان   		 

مازندران   		 

مركز قلب شهيد رجايي   		 

مشهد   		 

همدان   2		 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
  مجموعه پرستاري

 عادي  دانشگاه  رشته رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز

5  يزد شروع به تحصيل پذيرفته شدگان اين رشته نيمسال دوم خواهد بود 


پرستاري مراقبت هاي ويژه 

  نوزادان
  

  ادامه 
پرستاري مراقبت هاي ويژه 

 نوزادان

 		   ايران

بابل   		 

تهران   		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

كرمان   		 

مشهد   		 

يزد   		 



   بقيه اله پرستاري نظامي

هريه شنفرظرفيت  5نفر مرد ظرفيت عادي از نيروي رسمي سپاه برادر و  2 
 راردادقو وزارت دفاع)در قالب ز ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا پرداز ا

 آموزشي



 روان پرستاري

 پذيرش از نيروي نظامي مي باشد   ارتش 

اروميه   		 

اصفهان   		 

اهواز   		 



آزاد اسالمي واحد تهران 
 		   پزشكي

آزاد اسالمي واحد خوراسگان   10		 

بوشهر   		 

بيرجند   		 

تهران   		 

زاهدان   		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

علوم بهزيستي و توانبخشي   		 

قزوين   		 

كاشان   2		 

كرمان   		 

كرمانشاه   		 

مازندران   		 

مشهد   		 

همدان   2		 

ياسوج   		 



 مديريت پرستاري

 		   ايران

تهران   		 

شهيدبهشتي   		 

مشهد   		 

همدان   		 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 

  مجموعه روانشناسي

 عادي  دانشگاه رشته رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز

ايران بهداشت روان   		 



 روانشناسي باليني

 پذيرش از نيروي نظامي مي باشد   ارتش 

ايران   		 


   بقيه اله

يه پرداز نفرظرفيت شهر 2نفر مرد ظرفيت عادي از نيروي رسمي سپاه برادر و  2 
 موزشياز ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)در قالب قرارداد آ

زاهدان   		 

زنجان   		 

شهيدبهشتي   		 

علوم بهزيستي و توانبخشي   		 

كاشان   		 

كرمانشاه   		 

مشهد   		 



روانشناسي باليني كودك 
 و نوجوان

 		   علوم بهزيستي و توانبخشي

روانشناسي سالمت 
 		   اصفهان

ايران   		 

  
  
  

  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
  فيزيوتراپيمجموعه 

 عادي  دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه  
  توضيحات  پرداز



  فيزيوتراپي

 		   اصفهان

اهواز   		 

ايران   		 

بابل   		 

تبريز   		 

تربيت مدرس   		 

تهران   		 

زاهدان   		 

سمنان   		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

علوم بهزيستي و توانبخشي   		 

مشهد   		 



  فيزيوتراپي ورزشي

 		   اهواز

ايران   		 

تهران   		 

سمنان   		 

شيراز   		 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
   1علوم آزمايشگاهي مجموعه 

شهريه   عادي  دانشگاه رشته  رديف
  توضيحات  پرداز



  بيوشيمي باليني

 		   اراك

اردبيل   		 

اصفهان   		 

اهواز   		 

ايران   		 

ايالم   		 

آزاد اسالمي واحد شاهرود   		 

بابل   		 


   بقيه اله

پرداز از  نفرظرفيت شهريه 3نفر مرد ظرفيت عادي از نيروي رسمي سپاه برادر و  1
 يساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزش

بندرعباس   		 

بوشهر   		 

بيرجند   		 

تبريز   		 

تربيت مدرس   		 

تهران   		 

رفسنجان   		 

زاهدان   		 

زنجان   		 

شهركرد   		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

فسا   		 

قزوين   		 

كاشان   		 

كردستان   		 

كرمان   		 

كرمانشاه   		 

گلستان   		 

لرستان   		 

مازندران   		 

مشهد   		 

همدان   		 

ياسوج   		 

يزد   		 

 زيست فن آوري
  پزشكي

  
  

 		   اراك

اصفهان   		 

البرز   		 

ايران   		 

 پزشكيآزاد اسالمي واحد تهران   		 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
   1علوم آزمايشگاهي مجموعه 

شهريه   عادي  دانشگاه رشته  رديف
  توضيحات  پرداز

  
  
  
  
  
  

زيست فن آوري ادامه 
  پزشكي

 		   آزاد اسالمي واحد خوراسگان

بابل   		 

(خراسان شمالي) بجنورد   		 


   بقيه اله

فاع) در دنفرظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزارت  5
 قالب قرارداد آموزشي

بيرجند   		 

تبريز   		 

تهران   		 

زنجان   		 

سازمان انتقال خون ايران   		 

شاهرود   		 

شهركرد   		 

شيراز   		 

فسا   		 

قزوين   		 

كرمانشاه   		 

گلستان   		 

گيالن    پيراپزشكي لنگرودمحل تحصيل : دانشكده پرستاري مامايي و 

لرستان   		 

مازندران   		 

مشهد   		 

همدان   		 

يزد   		 



  ژنتيك انساني

 		   اصفهان

اهواز   		 

ايران   		 

بابل   		 


   بقيه اله

ه پرداز از نفرظرفيت شهري 2نفر مرد ظرفيت عادي از نيروي رسمي سپاه برادر و  1 
 يساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزش

بندرعباس   		 

تربيت مدرس   		 

تهران   		 

زنجان   		 

شهركرد   		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

علوم بهزيستي و توانبخشي   		 

كرمان   		 

گلستان   		 

مشهد   		 

يزد   		 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 

  2علوم آزمايشگاهي جموعه م

 عادي  دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز



  ايمني شناسي

 		   اصفهان

اهواز   		 

بابل   		 

بيرجند   		 

تبريز   		 

سمنان   		 

شاهد   		 

شهركرد   		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

كرمان   		 

كرمانشاه   		 

گلستان   		 

لرستان   		 

مشهد   		 

همدان   		 

يزد   		 



تهران (دانشكده 
 		   بهداشت)

(دانشكده پزشكي) تهران   		 



خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون 
  (هماتولوژي)

 		   اهواز

ايران   		 

بوشهر   		 

بيرجند   		 

تربيت مدرس   		 

تهران   		 

سازمان انتقال خون ايران   		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

كرمان   		 

مشهد   		 
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  98 سالهاي پذيرنده دانشجو در ظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
  3علوم آزمايشگاهي  مجموعه

 عادي  دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز



  انگل شناسي

   اروميه  انگل شناسي

اصفهان  انگل شناسي   

البرز  انگل شناسي   

اهواز  انگل شناسي   

ايالم  انگل شناسي   

بندرعباس  انگل شناسي   

تبريز  انگل شناسي   


تربيت   انگل شناسي

   مدرس

تهران  انگل شناسي   

جهرم  انگل شناسي   

زابل  انگل شناسي   

زاهدان  انگل شناسي   

زنجان  انگل شناسي   

شهركرد  انگل شناسي   

شيراز  انگل شناسي   

قزوين  انگل شناسي   

كاشان  انگل شناسي   

كرمان  انگل شناسي   

گيالن  انگل شناسي   

لرستان  انگل شناسي   

مازندران  انگل شناسي   

مشهد  انگل شناسي   

همدان  انگل شناسي   

يزد  انگل شناسي   



  پزشكي قارچ شناسي

 		   اصفهان

اهواز   		 

تربيت مدرس   		 

تهران   		 

شيراز   		 

كرمان   		 

مازندران   		 

مشهد   		 

ميكروب شناسي  
  
  
  
  
  
  

 		   اراك

اردبيل   		 

اروميه   		 

اصفهان   		 

البرز   		 

اهواز   		 

ايالم   		 

بابل   		 
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  98 سالهاي پذيرنده دانشجو در ظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
  3علوم آزمايشگاهي  مجموعه

 عادي  دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز


  
  
  
  

  ميكروب شناسيادامه 

   بقيه اله
ه پرداز از نفرظرفيت شهري 3نفر مرد ظرفيت عادي از نيروي رسمي سپاه برادر و  1 

 يساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزش

بوشهر   		 

تبريز   		 

تهران   		 

زاهدان   		 

زنجان   		 

شاهد   		 

شهركرد   		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

قزوين   		 

كردستان   		 

كرمان   		 

كرمانشاه   		 

گلستان   		 

1 3  گيالن 		 

مازندران   		 

مشهد   		 

موسسه سرم سازي رازي   		 

همدان   		 

ياسوج   		 

يزد   		 



ويروس شناسي 
  پزشكي

 		   اهواز

ايران   		 

تبريز   		 

تربيت مدرس   		 

تهران   		 

شيراز   		 

كرمان   		 

گلستان   		 

لرستان   		 

مشهد   		 

موسسه سرم سازي رازي   		 

همدان   		 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
  تغذيهمجموعه 

 عادي  دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز



  تغذيه باليني

 		   ايران

تبريز   		 

تهران   		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

مشهد   		 

تبريز  تغذيه ورزشي   		 



علوم بهداشتي در 
  تغذيه

 		   اصفهان



آزاد اسالمي واحد علوم و 
 		   تحقيقات تهران

تهران   		 

شيراز   		 

قزوين   		 

يزد   		 



  علوم تغذيه

 		   اروميه

اصفهان   		 

اهواز   		 

ايران   		 



آزاد اسالمي واحد علوم و 
 		   تحقيقات تهران

تبريز   		 

تهران   		 

زاهدان   		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

كاشان   		 

كرمانشاه   		 

لرستان   		 

مشهد   		 



علوم تغذيه در بحران 
   بقيه اله  و حوادث غيرمترقبه

ح (ارتش، از ساير نيروهاي مسل ظرفيت شهريه پرداز نفر  4برادر و  ينفر سپاه 2
 ناجا و وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشي
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
  فيزيك پزشكيمجموعه 

 عادي  دانشگاه رشته  رديف
  رايگان

شهريه 
  توضيحات  پرداز



راديوبيولوژي و حفاظت 
  پرتويي

 		   ايران

بابل   		 

شيراز   		 

كرمانشاه   		 

مشهد   		 



  فيزيك پزشكي

 		   اروميه

اصفهان   		 

اهواز   		 

تبريز   		 

تربيت مدرس   		 

تهران   		 

سمنان   		 

شهيدبهشتي   		 

شيراز   		 

كاشان   		 

كرمانشاه   		 

مشهد   		 

يزد   		 
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  98 هاي پذيرنده دانشجو در سالظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه  - 4جدول شماره 
  ماماييمجموعه 

 عادي  دانشگاه رشته  رديف
  رايگان 

شهريه 
  توضيحات  پرداز



  مامايي

 		   اردبيل

اصفهان   		 

اهواز   		 

ايران   		 

تبريز   		 

تربيت مدرس   		 

تهران   		 

رفسنجان   		 

شهيدبهشتي     

شيراز   		 

كردستان   		 

گناباد   		 

گيالن   محل تحصيل : دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 

مشهد   		 



  مشاوره در مامايي

 		   اراك

اروميه    

البرز    

اهواز    

ايران    

بابل    

تبريز    

زاهدان    

زنجان    

شاهرود    

قزوين    

كرمان    

كرمانشاه    

گلستان    

مازندران    

مشهد    

همدان    

يزد    
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  ايد، آرزوي موفقيت و توفيق الهي داريم .پايان براي شما داوطلب عزيز كه با دقت دفترچه را مطالعه و رشته خود را انتخاب كرده در

  

  : مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع غیر ايراني در جمھوري اسالمي ۵ جدول شماره
 ممنوعهشهرستانهاي  استان رديف

 باشد . اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي رقي شآذربايجان 1
 اقامت اتباع افغاني درسطح استان وكليه اتباع غير ايراني درشهرهاي مرزي استان ممنوع ميباشد. آذربايجان غربي  2
 باشد . نمين ممنوع مي هاي پارس آباد، بيله سوار، گرمي، مشكين شهر واقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع عراقي در شهرستان اردبيل 3

 اصفهان 4
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