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 داوطلب گرامي :  

        لطفا ضمن مطالعه محل تحصیل_اينترنتي بودن انتخاب رشته با توجه به ،

جهت دريافت كليه  يد.يفرم انتخاب رشته محل را با دقت تكميل نما ،دقيق اين راهنما

مراجعه   http://sanjeshp.irاطالعات به سايت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس :

  شود.

 

http://sanjeshp.ir/
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 مقدمه:

با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق الهی براي تمامي پويندگان و پژوهندگان      

ضوابط و شرايط انتخاب رشته محل  ، اميد سربلندي براي داوطلبان عزيزعرصه علم و آگاهي و 

، با هدف تامين نيروي انساني متعهد و (1399-1411)آزمون پذيرش دستيار تخصصی سال 

 .گرددمتخصص به شرح زير اعالم مي

 حتماً موارد ذیل را با دقت مطالعه فرمایيد. _ محل انتخاب رشته قبل از انجام 

 

 

 :کارنامه علمی  –0
 

-دوره پذيرش دستيار رشته نيهفتم كنندگان در آزمون چهل وبه منظور آگاهي شركت

كارنامه علمی فقط از طریق  (1399-1411)هاي تخصصي باليني پزشكي سال تحصيلي 

 قابل رویت می باشد.  sanjeshp.irسامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس 

کارنامه خود  ،کد ملی و شماره تلفن همراهبا وارد نمودن  12/6/99 از تاریخمی توانند داوطلبان 

 .این کارنامه حاوی موارد زیر می باشد. مشاهده نمایندرا 

 
 اطالعات ورودی توسط داوطلب و نمرات و رتبه به شرح زیر:-0-0
 

بر اساس بررسی های ، سهميه کد ملیالف: نام و نام خانوادگي، نام پدر، جنس، 

 مدارک

 سهميه:ب:          

هرگونه مغايرت بين سهميه انتخاب شده توسط داوطلب در فرم ثبت نام با سهميه درج شده برر 

-مري براسراس مسرتندات ارسرال شرده از سروي داوطلرب روي كارنامه حاصل بررسي مدارك و

مرکرز سرنجش در سهميه ایثارگران توسط ارگان های مربوطه تایيد یا رد شرده اسرت لرذا  .باشد

 اين مورد هيچگونه مسئوليتي ندارد .

درج شده است، برای هر  611از  کل: برای هر شرکت کننده نمره 611ازکل نمره  ج :

و  شده استپاسخ صحيح سه نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط یک نمره منفی در نظر گرفته 

بدست آمده است که در کارنامه شما درج شده است. شما  کلاز مجموع این نمرات، نمره 

نهایی این نمره  می توانيد با مالحظه پاسخ نامه خود که در سایت آمده است و با توجه به کليد

 کلکه نمره  خواهد شدرا محاسبه کنيد.طبق مصوبات اجازه انتخاب رشته به داوطلبانی داده 

 .در پذیرش استفاده نمی شود کلبه باال باشد. باید توجه داشت که از این نمره  151آنها از 
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 آموزشی یک هر زیر گروهبرای شامل پنج زیر گروه آموزشی می باشد که کارنامه د: 

در ادامه  2این نمره و روش محاسبه آن در فرمول شماره  شده است.اعالم و یک نمره  رتبه 

 مالک پذیرش در هر رشته این نمره می باشد.آمده است.

درصد، بومی  5درصد، رزمندگان  25های ثبت نامی مانند رزمندگان ه: رتبه در سهميه

 در کارنامه درج شده است. یاستانمناطق محروم کل و 

های مربوطه قرار نگرفته است، در کارنامه و: کسانی که سهميه آنها مورد تایيد ارگان

آنها این موضوع درج شده است به طور مثال" سهميه مناطق محروم شما مورد تایيد نمی 

 باشد".

 
 نمره کل در هر زیر گروه-0-2
 

 این نمره کل به ترتيب زیر ساخته شده است.

 .هر درس به شرح زیر ساخته می شود  کل ابتدا، نمره

 

 : (NKHDij) هر درس به درصد  کلالف:محاسبه نمره 

دوره آزمون پذیرش دستيار  ششميندر دفترچه راهنمای ثبت نام چهل و  همانطور که     

تکفيک شده تخصصی ذکر شده دویست سوال آزمون در پنج زیر گروه درسی به صورت زیر 

 :است

 

 پنج زیر گروه درسی جدول شماره یک:

 

 دروس تعدادسوال گروه درسی

 

 زنان جراحی عمومی، 42 گروه درسی یک:

 و قلبو پزشک خانواده داخلی  45 گروه درسی دو:

 کودکان و عفونی 36 گروه درسی  سه:

ارتوپدی، گوش و حلق  بینی ، بیماریهای کلیه و  38 گروه درسی چهار:

آمار و  مجاری ادراری، چشم ، اپیدمیولوژی،

 رادیولوژی

، آسیب شناسی، پوست ، فارماکولوژی، نورولوژی 39 گروه درسی پنج:

 روانپزشکی و اخالق پزشکی

 

 

 

نمره هر ،دهيم نشان  5mو  1m، 2m  ،3m  ،4mرا با  ی هر گروه درسی تعداد سوالهااگر 

درصد تبدیل ام به طریق زیر محاسبه و به  i ( را برای هر فردj= 1تا  5ام )j گروه درس

 (1فرمول  ( می کنيم:
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NKHDij =  
3n1−n2

3𝑚𝑗
∗ 111        )1( 

1n تعداد پاسخ سوالهای صحيح 

2n تعداد پاسخ سوالهای غلط 

i=                       شرکت کنندهj =(5تا  1) تعداد دروس 

jm  =تعداد سواالت هر گروه درسی 

 می باشد. [ 111 , 3333-]هر درس در بازه  کلنمره 

 

 :  )ijNTD(ب:محاسبه نمره ترازهر درس به درصد 

 هر درس به روشهای معمول ، در مر کز سنجش تراز می شود. کل نمره 

 ijNTD →   ijNKHD 

می باشد .باید توجه داشت این نمره تراز   ijNTDام    iام برای فردjکه تراز هر درس 

 .استمحاسبه شده شده نيز به درصد 

 

 در هر زیر گروه و رتبه ج :محاسبه نمره کل علمی

دسته به شرح زیر رشته تخصصی در یک زیر گروه آموزشی چند هر  ،بر اساس مصوبات

  یدر هر زیر گروه آموزش، دارای ضرایبی گروه درسی و هر یک از پنج بندی شده اند 

 آورده شده است. 2شماره این ضرایب  در جدول  د.نمی باش

گروه هر ام و با توجه به  ضرایب  iبرای هر فرد  یدرسگروه با داشتن نمرات تراز هر 

از فرمول زیر نمره کل می باشد  𝑎𝑗𝑘 بر براکه  ( k )آموزشی، در هر زیر گروه j یدرس

 علمی افراد تعيين می گردد.

NKOLik =  

∑ (𝑎𝑗𝑘𝑁𝑇𝐷𝑖𝑗)
5

𝑗=1

∑ (𝑎𝑗𝑘)
5

𝑗=1

                )2(    

ikNKOL است. نمره کل علمی برای هر فرد در پنج زیر گروه آموزشی به موسوم  

k=1  که شماره زیرگروه های آموزشی است. 5تا 

ajk  ضریب درسj ام در زیر گروه آموزشیk   ام 

 ikNKOL  نمره کل فردi  ام در زیر گروهk  ام 

 این نمره کل نيز در کارنامه آمده است. k = 5تا  1نمره کل همانند فوق دارد.یعنی  5هر فرد 
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 ذیرش دستیار برای رشته های مختلفضرایب گروه های درسی آزمون پ: 2شماره  جدول

 تخصصی

 
 درسیهای گروه 

 
 زیر گروه های آموزشی

 رشته های تخصصیشامل 

گروه  
درسی 

 یک

گروه 
درسی 

 دو

گروه 
درسی 

 سه

گروه 
درسی 
 چهار

گروه 
درسی 

 پنج

 –قلب و عروق  -پزشک خانواده  –داخلی  1زیرگروه
طب  –پزشکی قانونی  –طب کار  –پوست 

طب فیزیکی و -آسیب شناسی –سالمندان 
 توانبخشی

2 4 2 2 2 

جراحی کلیه  –زنان و زایمان  –جراحی عمومی  2زیرگروه 
گوش و گلو و بینی  –و مجاری ادراری تناسلی 

 چشم پزشکی –و جراحی سر و گردن 

4 2 2 2 2 

 2 2 4 3 2 پزشکی اجتماعی –بیماریهای عفونی  –کودکان 3زیرگروه 

جراحی مغز و  –بیهوشی  –طب اورژانس  4زیرگروه 
 –پزشکی ورزشی  –ارتوپدی  –اعصاب 

 –پزشکی هسته ای  –رادیوانکولوژی
 طب هوا و فضا -رادیولوژی 

2 3 2 2 2 

 3 2 2 3 2 اعصاببیماریهای مغز و  –روان پزشکی  5زیرگروه 

 

 رتبه داوطلب در هر زیر گروه-0-9

که به درصد می باشد،در هر زیر گروه  برای هر فرد یک رتبه  ikNKOL باتوجه به نمره کل حاصل

می باشد  و بدون سهميهاین رتبه موسوم به رتبه در زیر گروه داده می شود. در کل پنج رتبه 

در  سهميههر برای در زیر گروه مربوطه است. و موسوم به رتبه کل  آمده است که در کارنامه

رتبه برای  ،کلرتبه شامل این رتبه ها  .شده استهر زیر گروه نيز یک رتبه در کارنامه آورده 

 می باشد.درصد  5درصد و  25رزمندگان و ایثارگران  )کل و استانی(،مناطق محرومبومی 

 2کره برا توجره بره جردول شرماره د نردر یک زیر گرروه قررار دار رشته آموزشیچند هر  :0 نکته

در هر زیرگروه و در هر سهميه جایگراه فررد حاصل از نمره رتبه نمره و تقسيم بندی شده است .

هر داوطلب براسراس رتبره اعالمری در هرر زیرر یسه با سایرداوطلبان مشخص می کند.را در مقا

خواهرد شرد مری توانرد موقعيرت قبرولی خرود را گروه آموزشی که شامل زیر گروه های درسری 

مالک پرذیرش هرر فررد، انتخابهرای او و نسبت به دیگر داوطلبان سنجيده و انتخاب رشرته نمایرد.

 نمره کل در هر زیر گروه آموزشی است.

نسربت بره بقيره زیرر اگر داوطلبی در زیر گروه آموزشی دو دارای نمره و رتبه بهتری به طور مثال:

در مقایسره برا سرایر باشد می توان به این نتيجه رسيد که این داوطلرب خود  گروهای آموزشی

جراحرری کليرره و مجرراری ادراری  –زنرران و زایمرران  –جراحرری عمررومی در رشررته هررای  داوطلبرران
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نسبت به سایر رشته هرا  چشم پزشکی –گوش و گلو و بينی و جراحی سر و گردن  –تناسلی 

یعنی مالک قبولی انتخراب داوطلرب و نمرره خواهد داشت.موقعيت بهتری  دیگر در زیر گروه های

 مالک نيست.در رتبه کل  611از  کل نمرهو ، برای هر فرد است ikNKOLکل 

 

 اولويت و نحوه پذيرش :-0-0

 مري انجرام زيرر هراي اولويت با اعالمي هاي سهميه و پذيرش مقررات رعايت با دستيار پذيرش

 :شود

 در صد )برای هر انتخاب در زیر گروه مربوطه ( به ikNKOLکل  علمی  نمره - الف

 محل – رشته انتخاب اولويت - ب

 نکات مهم در مورد پذیرش 

 زنان و زایماندر رشته ها ی روان پزشکی و  مصاحبه-0-5

برا توجره بره پانردمی  ،براساس تصميمات اتخاذ شده در شرورای آموزشری پزشرکی و تخصصری

روان  هرایرشرته در جهرت پرذیرش اینن دوره مصناحبهدر مقررر شرد  ،19 -بيماری کرونا کویرد

    .صورت نپذیرد زنان و زایمان و  پزشکی

 رشته طب هوا فضا:شرایط پذیرش در -1-6

صرفاً كادر نيروهاي مسلح در صورت دارا بودن شرايط زير مجاز بره انتخراب رشرته تخصصري طرب 

 باشند.محل خود مي –هوا و فضا در فرم انتخاب رشته 

 سال سن 35حداكثر  –الف 

 پرواز 3سالمت جسمي و رواني در حد كالس  –ب 

 سپردن تعهد خدمت در مناطق مورد نياز به نيروي مربوطه –ج 

  شرايط عمومي آزمون دستياري تخصصيدارا بودن  –د          

 :دانشگاه ارتش طب اورژانسشرایط پذیرش در رشته  -1-7

قابرل  همه داوطلبانبررای ظرفيت رشته تخصصي طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي ارتش  

 انتخاب می باشد.

 :شرایط بورسيه در دانشگاه بقيه ا..-1-8

تخصصری بره طرور دفترچره راهنمرای آزمرون پرذیرش دسرتيار  21الف(شررایط بورسريه در صرفحه 

واجرد  افررادصررفا و  ،بره دانشرگاه بقيره ا.. معرفری متقاضرياناسرامی  مفصل ذکر گردیده است.

اجازه انتخاب رشته های مرذکور را دارنرد. انتخراب کننردگان اعالمی از سوی آن دانشگاه، شرایط 

 ها به جنس پذیرش نيز توجه نمایند. محل -این رشته

در این دوره کليه شرکت کنندگان آزمون پذیرش دستيار تخصصری کره در اسرتخدام رسرمی، ب( 

و یا کادر نيروهای مسلح قررار ندارنرد مجراز بره انتخراب  پيمانی سازمانها، وزارت خانه ها، نهادها

رشته_ محل های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا...)عرج( بره منظرور پرذیرش بره صرورت 

 بورسيه می باشند.
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محرل  –ه رشرته در كليرو  بورسيه می توانند به صورت آزاد نيز انتخاب رشته نماینرد متقاضيانج( 

  شوند.هاي آموزشي با رعايت مقررات پذيرش 

 شرایط پذیرش در رشته پزشکی قانونی: -1-9

 سال 41الف: سن زیر 

 ب: دارا بودن شرایط عمومی استخدام در دستگاه های دولتی

ای اجرایری )بره اسرتثناا سرازمان پزشرکی قرانونی هج: عدم رابطه استخدامی با دیگر دسرتگاه

 کشور(

با دوران تحصيل در محل های مرورد نيراز سرازمان پزشرکی د: تعهد به انجام خدمات قانونی برابر 

 قانونی کشور

 

پذیرش پزشک پژوهشگر براساس اطالعيه موجود در سایت سرنجش آموزشری قسرمت  :1نكته

قوانين و مقررات  جهت افراد واجد شرایط در آزمرون پرذیرش دسرتيار سرال جراری صرورت خواهرد 

 گرفت.

دانشگاههاي علوم پزشكي به سراير  رزمندگان و ایثارگرانظرفيت تكميل نشده سهميه  :2نکته 

 مي يابد.داوطلبان آزاد با رعايت مقررات پذيرش تعلق 

ظرفيرت تكميرل نشرده سرهميه منراطق محرروم دانشرگاههاي علروم پزشركي بره سراير :3 نکته

 مي يابد.داوطلبان آزاد با رعايت مقررات پذيرش تعلق 

بره هريع عنروان تغييرر سرهميه يرا تغييرر دانشرگاه )تکميل فرم ثبرت نرام( پس از ثبت نام :4ته نک

 منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات خاص امكانپذير نمي باشد.

و امكران پرذير تغيير رشته و انتقال پذيرفته شدگان سهميه مناطق محرروم ممنروع بروده  :5نکته 

دانشگاه مي تواند نسبت بره لغرو حكرم دسرتياري فررد و در صورت درخواست انتقال  نمي باشد

  پذيرفته شده اقدام نمايد.

پذيرفته شدگاني كه برا ممموريرت آموزشري از وزارتخانره هرا، نهادهرا و سرازمان هرا )بره  :6نكته 

استثناي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمراني وابسرته بره وزارت بهداشرت، 

ي تحصيل به رشته هاي تخصصي وارد مي شوند، ملزم به پرداخت درمان و آموزش پزشكي( برا

این گروه در غير اينصورت  .خواهند بودکننده سازمان تائيد اوطلب يا هزينه هاي تحصيلي توسط د

ان در محل هايي كره گتعهدات قانوني را مشابه ساير پذيرفته شد بایستاز پذیرفته شدگان می

 ، انجام دهند.در مدت مقرر وزارت بهداشت تعيين مي نمايند

  :مناطق محروم تعهدات-0-01

ليست نياز دانشگاههای علروم پزشرکی در هرر رشرته جهرت سرپردن تعهرد بره  3جدول شماره 

. جهرت انتخراب رشرته مناطق محروم استانهای محل استقرار آن دانشرگاهها آورده شرده اسرت

بتنری برر اسرتان محرل تعهرد محل می بایست عالوه برر انتخراب رشرته، دانشرگاه محرل تعهرد م

   .انتخابی در فرم تقاضانامه نيز مشخص شود
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عرالوه می توانيد  پوستباشيددر رشته آذربایجان شرقی اگر شما بومی استان به عنوان مثال: 

یرا  وعجرب شرير )یک و یا چند مرورد از( خود را بر انتخاب دانشگاههای محل تحصيل، محل تعهد 

 نمایيد.انتخاب  به شرح ذیلجلفا، 

 _دانشگاه محل تحصيل تهران _ محل تعهد عجب شير پوست:1اولویت

 جلفا_دانشگاه محل تحصيل تهران _ محل تعهد پوست :2اولویت 

 ،افرادی که با استفاده از سهميه بومی قبول می شوند قبل از مراجعه به دانشگاه محل قبرولی

تعهرد به دانشگاه محل تعهد خدمت مراجعه و پس از سپردن تعهد خدمت بر اساس شهر محرل 

خدمت در استان، با اخذ معرفی نامه از دانشرگاه محرل انجرام تعهرد خردمت بره دانشرگاه محرل 

 تحصيل جهت ثبت نام مراجعه نمایند. 

منراطق محرروم، شدگان با استفاده از مزاياي سرهميه منراطق محرروم جهرت پوشرش از پذيرفته

تعهد خاص به ميزان سه برابرر مردت آمروزش بره نفرط منراطق محرروم مرورد نيراز دانشرگاه علروم 

 رماني مناطق محروم اخذ مي گردد. پزشكي و خدمات بهداشتي د

پذيرفته شدگان با استفاده از مزاياي سهميه مناطق محروم، پرس از فراغرت از تحصريل  :0توجه

فعاليت درماني و يا آموزشي خواهند داشت و در خرارج  ين شدهتعيفقط در حوزه مناطق محروم 

 از منطقه مربوطه حق فعاليت تخصصي در رشته تحصيلي خود را تا پايان دوره تعهدات ندارند.

پذيرفتره  .ارائه مدرك فارغ التحصيلي مشرمولين بعرد از اتمرام تعهرد مرورد نظرر مجراز مري باشرد

سرويه حسراب از دانشرگاه علروم پزشركي محرروم مرذكور شدگان تا پايان زمان تعهدات و ارائره ت

 امكان ادامه خدمات تخصصي در ساير مناطق كشور را ندارند.

ادامه تحصيل در مقاطط آموزشي باالتر پس از طي حداقل نيمي از مردت زمران تعهردات   :2توجه

 پذير مي باشد. امكان

  انتقال و تغيير محل تعهدات ممنوع مي باشد. :9توجه 

 

 پذیرش سهمیه بومی مناطق محروم 0-00

آن، پذیرش در سهميه بومی مناطق  3براساس قانون برقراری عدالت آموزشی و اصالحيه بند 

 محروم بدین شرح می باشد:

اولویت پذیرش در هر استان با داوطلبانی است که محل تحصيل آنها در استان محل تعهد قرار 

انده آن به سایر داوطلبانی که دانشگاه محل داشته باشد در صورت عدم تکميل ظرفيت باقيم

)بر اساس رای قرار نداشته باشد اختصاص داده می شود.محل تعهد تحصيل آنها در استان 

لویت پذیرش در استان بدین منظور وا 22/2/98چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش مورخ 

 می باشد.( است که در نمرات یکسان اولویت پذیرش با داوطلب بومی همان استان
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 محل –فرم انتخاب رشته -2

 

دقت در کارنامه و نمره و رتبه های خود در هر زیر داوطلب عزیز پس از مطالعه کامل موارد فوق و 

    و شرایط دانشگاهها  5و 4 و3 مالحظه کليه رشته محلها در جداول شماره گروه آموزشی

، وارد کدملی و تلفن همراهمی بایست از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش با وارد نمودن 

سامانه شده و نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل به شرح زیر اقدام نماید. به همراه كارنامه 

محل اینترنتی تعلق مي گيرد.الزم به  –به هر يك از داوطلبان پذيرش، يك فرم انتخاب رشته 

ست اولویت انتخاب هر فرد در ميان دانشگاه های انتخابی اش بر اساس عالقه فردی توضيح ا

می باشد. لذا بهتر است انتخاب اول رشته دانشگاهی باشد که در مقایسه با سایر دانشگاه 

ها، داوطلب تحصيل در آن مرکز را ترجيح می دهد.پيشنهاد می شود داوطلب که ابتدا تمام 

را به ترتيب عالقه به آن رشته و دانشگاه مربوطه روی صفحه ای  درشته های مورد نظر خو

 یادداشت کرده تا به ترتيب وارد سامانه نمایيد.

 

توانند براساس ضوابط و همچنين برا توجره بره منردرجات راهنمراي آزمرون داوطلبان مي :0توجه 

در  حرداکثرمحل  –رشته  111دوره و نيز مندرجات اين دفترچه راهنما، حداكثر تا  هفتمينچهل و 

داوطلبری  بردیهی اسرت اگرر اس جداول مربوطه، انتخراب نماينرد.، براسده رشته تخصصی مجاز

 بيش از ده رشته تخصصی انتخاب نماید،رشته یازدهم حذف خواهد گردید. 

های م کره مبرادرت بره انتخراب کرد رشرته_محلداوطلبان با سهميه بومی مناطق محرو:2توجه 

کنند، الزم است عالوه بر انتخاب رشته و دانشگاه محل تحصريل، محرل تعهرد مناطق محروم می

 خود را نيز انتخاب نمایند. 

های مورد نظر وارد نشده، از فشردن گزینه ثبت نهایی خودداری تا زمانيکه کليه اولویت :9توجه 

دقت شرود  های انتخابی، گزینه ثبت نهایی زده شود.لذا پس از تکميل مراحل ثبت اولویت .شود

 می باشد. شردن گزینه ثبت نهایی قابل انجامکليه این مراحل قبل از ف

پس از پایان کليه مراحل و فشردن گزینه ثبت نهایی، فرم مربوطه پرینت گرفته شرده و  :0توجه 

 جهت مراحل بعدی نگهداری شود.

انتخاب رشته محنل در صورتی که پیش از فشردن گزینه ثبت نهایی از فرم  تذکر مهم:

 پرینت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پیگیری نخواهد بود.

مسئوليت هر گونه اشتباه در تکميل فرم انتخاب رشرته محرل بره عهرده داوطلرب مری  :5توجه 

باشد.لذا پس از مطالعه دقيق،داوطلب شخصاً اقدام به تکميل اطالعات خرود نمایرد بعبرارتی هرر 

گونه اشتباه یا مورد ایجاد شده بدليل تکميل اطالعات توسط شخص دیگر یا کافی نرت و ...مرورد 

 پذیرش نمی باشد.
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در صورتيکه داوطلب در موعد مقرر انتخراب رشرته نکررده باشرد ،امکران انتخراب رشرته  :6توجه 

 مجدد وجود نداشته و واجد شرایط پذیرش نخواهد بود .محل 

 داوطلب گرامي به مفاد قانوني زير دقت فرمائيد: :7توجه 

مين هفتومطابق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي چنانچه هر يك از داوطلبين چهل 

نام هاي تخصصي پذيرفته شوند ولي مبادرت به ثبتدوره آزمون پذيرش دستيار در يكي از رشته

مجاز به شركت در آزمون دوره بعد نخواهند  دهندنام به هر نحو انصراف ننمايند و يا پس از ثبت

 محل نهايت دقت را مبذول نمائيد. -بود. لذا در انتخاب رشته 

 نمايد.ها صدق ميصوص تمامي سهميهدر خ فوق بند تبصره:

استفاده از سهميه هرای ایثرارگری در یرک مقطرط طبرق قرانون تنهرا یکبرار امکران پرذیر  :8توجه 

است، لذا اگر داوطلبی از این سهميه استفاده کرده و قبرول شرود، در نتيجره جرای فررد دیگرر را 

جردداً مجراز بره اسرتفاده از در صرورت انصرراف از ثبرت نرام یرا ادامره تحصريل، مگرفته است، لرذا 

 سهميه نمی باشد.

 

 تذكرات خیلي مهم در انتخاب رشته-9

 

پذيرش نهايي از بين افراد واجد شرايط با رعايت مقررات و مصروبات مربوطره و دسرتورالعمل  9-0

 –دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي بوده و اخذ كارنامره و فررم انتخراب رشرته  هفتمينچهل و 

 شود.تكميل آن به منزله مجوز جهت پذيرش شناخته نميمحل و نيز 

دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي كه در حال انجام مين هفتكليه داوطلبان چهل و  9-2

ملزم به  1/7/1399تاريخ باشند، در صورت كسب قبولي نهائي، تا خدمت نظام وظيفه مي

باشند. بديهي است در صورت گواهي پايان خدمت، ترخيص، يا معافيت تحصيلي مي دريافت

، قبولي اين افراد كان لم  31/6/1399عدم صدورگواهي ترخيص و يا معافيت تحصيلي تا تاريخ 

 يكن تلقي خواهد گرديد.

آموزش پزشكي هيچگونه مسئوليتي در زمينه ترخيص يا معافيت  وزارت بهداشت، درمان و

 نخواهد داشت.تحصيلي مشمولين در حال انجام خدمت نظام وظيفه بعهده 

محل از  –الزم است داوطلبان عزيز نهايت دقت را در تكميل و ارسال فرم انتخاب رشته  9-9

محل،  –طریق اینترنت مبذول فرمايند زيرا پس از تائيد نهايي و ارسال فرم انتخاب رشته 

 –ه محلهاي انتخابي و يا ابطال فرم انتخاب رشت –درخواست تغيير، كاهش يا افزايش در رشته 

 باشد. محل امكانپذير نمي

به غيرر از سرایت اینترنتری بره هريع عنروان  محل به سایر طرق –م انتخاب رشته ارسال فر 9-0

 پذيرفته نخواهد شد.
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كليه پذيرفته شدگان در تمامي سهميه ها مكلف به انجام خدمات تعهدات قرانوني خرود در  9-5

كي )با صالحديد معاونرت درمران( خواهنرد مناطق مورد نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزش

 بود. 

 مهلت ارسال فرم انتخاب رشته _ محل

نسربت  14/6/99لغایرت  12/6/99 تراریخاز  كليه داوطلبان الزم است با توجه به مهلت مقرر 9-6

هاي آموزشي مرورد عالقره خرود بره ترتيرب اولويرت اقردام نمروده و فررم محل –به انتخاب رشته 

 اينترنت ارسال نمايند. د را تا پایان موعد مقرر از طريقمحل تكميل شده خو –انتخاب رشته 

چنانچه داوطلب به هر دليل در موعد مقرر نسبت به تکميل و ارسال فرم اینترنتی انتخاب 9-7

محل تلقي شده و  –محل اقدام ننمايد به منزله انصراف داوطلب از فرآيند انتخاب رشته  –رشته 

 فرآيند پذيرش حذف خواهد شد.فرد مذکور از 

دانشگاههاي علوم پزشكي محل آموزش تعهدي در قبال اسكان و تممين خوابگاه  9-8 

  .دستياران پذيرفته شده ندارد

 جداول ظرفیتها -0

 

ظرفيت استانها را در هر رشته برای داوطلبان سهميه بومی مناطق  سهجدول شماره 4-1

 شهرها نشان می دهد.محروم جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استانها و 

ه در رشت یا شهرستان به سهميه مناطق محرومنشان دهنده نياز هر استان شماره سه جدول 

ه به استان محل تعهد خود دقت های مختلف مورد نياز می باشد .داوطلبان می بایست با توج

  .نمایند رشته ای را که استان محل تعهد آنها به آن نياز دارد را انتخاب نمایند

مناطق محروم می بایست رشته را براساس نياز بومی داوطلبان دارای سهميه  :0نکته 

به دلخواه در تمامی  از جدول شماره سه و محل تحصيل راخود بومی  استانشهرهای 

 انتخاب نمایند.دانشگاهها در جدول شماره چهار 

بدون تفکيک سهميه دوره  مينهفتکل پذیرش دستياری را در چهل و : چهار جدول شماره 4-2

 .نشان می دهد ها و در یک نگاه را

 صرفاً ا...  هيبق یدانشگاه علوم پزشک یو توانبخش یکیزيطب ف یدر رشته تخصص :0نکته 

 می باشند.این رشته محل مجاز به انتخاب وزارت دفاع  و رسمی ارتش، ناجااعضاا 

با داوطلبان بورسيه و یا  ظرفيت رشته های دانشگاه بقيه ا...در صورت عدم تکميل :2نکته 

اعضای رسمی نيروهای مسلح، ظرفيت باقيمانده به  داوطلبان آزاد و دارای سهميه مناطق 

 محروم )متعهد به آن وزارتخانه( تعلق می یابد. 

داوطلبان دارای سهميه مناطق ست لذا ا مناطق محروم جدابومی کد رشته های آزاد و  :9نکته

 و یا محروم به دلخواه انتخاب نمایند.به صورت آزاد  محل ها را محروم می توانند کليه رشته

ظرفيت رشته محل های مناطق محروم در صورت عدم تکميل توسط داوطلبان متقاضی  :0نکته

 رشته های این سهميه به سهميه آزاد تخصيص می یابد. 
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 (((jointکبرنامه آموزشی دستیاری مشتر) پنججدول شماره  4-3

آموزش رشته مثالً با همکاری دانشگاه دیگری برگزار می شود  اهها در دانشگاهبرخی از رشته 

علوم  زنجان )مبدا( با همکاری دانشگاهعلوم پزشکی دستياری روان پزشکی در دانشگاه 

شنهاد می شود قبل از انتخاب رشته جدول پيا لذ)مقصد( انجام می شود.  تبریزپزشکی 

این برنامه  ه باشند کهباید توجه داشتداوطلبان  شود.م انجابررسی و مطالعه دقيق  5شماره 

  .ه به امکانات  و برنامه دانشگاها تغيير کندجها نهایی نيست و ممکن است با تو
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 :9جدول شماره 0-0
 
 

 در هر رشته جهت سپردن تعهد  نياز دانشگاههای علوم پزشکی 
 محل استقرار آن دانشگاهها یبه مناطق محروم استانها

 

 

 تعداد مورد نیاز محل تعهد جنسیت رشته دانشگاه

ن
 ا 

 د
ـا

بـ
آ 

 

 1 آبادان مرد -زن  بیهوشی

 1 آبادان مرد -زن  کودکان

 1 خرمشهر مرد -زن  کودکان

 1 خرمشهر مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 خرمشهر مرد -زن  متخصص مغز و اعصاب

 1 خرمشهر مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 خرمشهر مرد -زن  ارتوپد

 1 آبادان مرد -زن  روان پزشکی

 1 خرمشهر مرد –زن  طب اورژانس

 1 شادگان مرد -زن  طب اورژانس



15 

 

 1 آبادان مرد –زن  رادیولوژی

 1 خرمشهر مرد –زن  رادیولوژی

 1 خرمشهر مرد -زن  پاتولوژی

 1 خرمشهر مرد -زن  چشم

 1 شادگان مرد -زن  عفونی

ک
 ا 

 ر
ا

 

 1 کمیجان مرد -زن  بیهوشی 

 1 خنداب مرد -زن  کودکان

 1 کمیجان مرد -زن  کودکان

 1 فراهان مرد -زن  کودکان

 1 خنداب مرد -زن  زنان

 1 کمیجان مرد -زن  زنان

 1 آشتیان مرد -زن  داخلی

 1 محالت مرد -زن  داخلی

 1 خنداب مرد -زن  داخلی

 1 فراهان مرد -زن  جراحی عمومی

 1 آشتیان مرد -زن  جراحی عمومی



16 

 

 1 آشتیان مرد -زن  رادیولوژی

 1 دلیجان مرد -زن  رادیولوژی

 1 محالت مرد -زن  رادیولوژی

 1 دلیجان مرد -زن  ارتوپدی

 1 محالت مرد -زن  ارتوپدی

ل
یـ

بـ
د 

ر 
ا 

 

 1 بیله سوار مرد -زن  بیهوشی

 1 مشکین شهر مرد -زن  بیهوشی

 1 بیله سوار مرد -زن  کودکان

 1 پارس آباد مرد-زن کودکان

 1 نیر مرد-زن کودکان

 1 گرمی مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 گرمی مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 بیله سوار مرد -زن  طب اورژانس

 1 گرمی مرد -زن  طب اورژانس

 1 کوثر مرد -زن  طب اورژانس

 1 پارس آباد مرد -زن  پاتولوژی  



17 

 

 1 پارس آباد مرد -زن  زنان

 1 مشگین شهر مرد - زن زنان

 1 پارس آباد مرد -زن  داخلی

 1 کوثر مرد -زن  داخلی

 1 پارس آباد مرد -زن  چشم

 1 گرمی مرد -زن  نورولوژی

 1 گرمی مرد -زن  پوست

 1 مشگین شهر مرد -زن  پوست

  

 1 اهر مرد -زن  بیهوشی

 1 بستان آباد مرد -زن  بیهوشی

 1 عجبشیر مرد-زن بیهوشی

 1 ملکان مرد -زن  کودکان

 1 آذر شهر مرد -زن  کودکان

 1 بناب مرد -زن  کودکان

 1 میانه مرد -زن  کودکان

 1 هریس مرد -زن  کودکان



18 

 

 1 بناب مرد -زن  قلب و عروق

 1 میانه مرد -زن  قلب و عروق

 1 مرند مرد -زن  قلب و عروق

ی
قـ

ر 
شـ

ن 
جا

یـ
ـا 

ر ب
ذ 

آ 
 

 1 مرند مرد -زن  جراحی عمومی

 1 آذرشهر مرد -زن  طب اورژانس

 1 عجبشیر مرد -زن  طب اورژانس

 1 ملکان مرد -زن  رادیولوژی

 1 اسکو مرد -زن  رادیولوژی

 1 بناب مرد -زن  رادیولوژی

 1 مرند مرد -زن  رادیولوژی

 1 میانه مرد -زن  رادیولوژی

 1 هشترود مرد -زن  پاتولوژی

 1 جلفا مرد -زن  پاتولوژی

 1 ملکان مرد -زن  پاتولوژی

 1 اسکو مرد -زن  پاتولوژی

 1 اهر مرد -زن  زنان



19 

 

 1 بناب مرد -زن  زنان

ی
قـ

ر 
شـ

ن 
جا

یـ
ـا 

ر ب
ذ 

آ 
 

 1 کلیبر مرد -زن  زنان

 1 بستان آباد مرد -زن  زنان

 1 جلفا مرد -زن  داخلی

 1 اسکو مرد -زن  داخلی

 1 بناب مرد -زن  داخلی

 1 جلفا مرد -زن  پوست

 1 عجبشیر مرد -زن  پوست

 1 ملکان مرد -زن  عفونی

 1 آذرشهر مرد -زن  روانپزشکی

 1 عجبشیر مرد -زن  روانپزشکی

ن
ـا

ـج
ـای

ر ب
ذ 

آ
ی 

بـ
ـر

غ
 

 1 شاهین دژ مرد -زن  بیهوشی

 1 سردشت مرد -زن  بیهوشی

 1 سردشت مرد-زن کودکان

 1 چالدران مرد -زن  کودکان

 1 سردشت  مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 میاندوآب مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب



21 

 

 1 ماکو مرد -زن  حلق و بینی–گوش 

 1 تکاب مرد -زن  ارتوپدی

 1 چالدران مرد -زن  ارتوپدی

 1 پیرانشهر مرد -زن  ارتوپدی

 1 تکاب مرد -زن  جراحی عمومی

 1 سردشت مرد -زن  طب اورژانس

 1 پیرانشهر مرد -زن  طب اورژانس

  

 1 پلدشت مرد -زن  زنان

 1 چالدران مرد -زن  زنان

 1 تکاب مرد -زن  نورولوژی

 1 ماکو مرد -زن  نورولوژی

 1 شاهین دژ مرد -زن  پوست

 1 پیرانشهر مرد -زن  پوست

 1 سردشت مرد -زن  عفونی

 1 سردشت مرد -زن  روانپزشکی

 1 چایپاره مرد -زن  روانپزشکی



21 

 

 1 چالدران مرد -زن  روانپزشکی

 1 شوط مرد -زن  روانپزشکی

        

 

ن
یـ

ر ا
فـ

سـ
ا 

 

 

 1 اسفراین مرد -زن  بیهوشی

 1 اسفراین مرد -زن  کودکان

 1 اسفراین مرد -زن  جراحی عمومی

 1 اسفراین مرد -زن  طب اورژانس

 1 اسفراین مرد -زن  رادیولوژی

 1 اسفراین مرد -زن  پاتولوژی

 1 اسفراین مرد -زن  زنان

 1 اسفراین مرد -زن  نورولوژی

 1 اسفراین مرد -زن  پوست

 1 اسفراین مرد -زن  عفونی

ا 
ن

ـا
ـه

ـف
ص

 

 1 فریدونشهر مرد -زن  بیهوشی

 1 چادگان مرد -زن  بیهوشی

 1 میمه مرد -زن  بیهوشی

 1 فریدن مرد-زن کودکان

  



22 

 

 1 میمه مرد-زن کودکان

 1 دهاقان مرد-زن کودکان

 1 تیران مرد-زن کودکان

 1 بادرود مرد-زن کودکان

 1 لنجان مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 فریدن مرد -زن  قلب و عروق

 1 گلپایگان مرد -زن  قلب و عروق

ا 
ن

ـا
ـه

ـف
ص

 

 1 فالورجان مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 نجف آباد مرد -زن  گوش ،حلق وبینی

 1 مبارکه مرد -زن  ارتوپد

 1 دهاقان مرد -زن  جراحی عمومی

 1 میمه مرد -زن  جراحی عمومی

 1 نطنز مرد -زن  طب اورژانس

  

 1 فریدن مرد -زن  طب اورژانس

 1 دهاقان مرد -زن  رادیولوژی

 1 چادگان مرد -زن  رادیولوژی



23 

 

 1 داران مرد -زن  پاتولوژی

 

 1 نطنز مرد -زن  زنان

 1 میمه مرد -زن  زنان

 1 بادرود مرد -زن  زنان

ن
ـا

ـه
ـف

 ص
ا

 

 1 میمه مرد -زن  داخلی

 1 نایین مرد -زن  داخلی

 1 سمیرم مرد -زن  چشم

 1 فرویدونشهر مرد -زن  نورولوژی

 1 خوانسار مرد -زن  نورولوژی

 1 مبارکه مرد -زن  نورولوژی

 1 نجف آباد مرد -زن  پوست

ـر
یـ

ا 
هر

نش
ا

ا  
ـر

ـه
ش

ـ
ن

 

 1 ایرانشهر مرد -زن  بیهوشی

 1 نیکشهر مرد -زن  بیهوشی

 1 دلگان مرد -زن  بیهوشی

 1 فنوج مرد-زن بیهوشی

 1 کنارک مرد -زن  بیهوشی

 1 مهرستان مرد -زن  بیهوشی



24 

 

 1 نیکشهر مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 ایرانشهر مرد -زن  قلب و عروق

 1 راسک مرد -زن  قلب و عروق

 1 فنوج مرد -زن  قلب و عروق

 1 نیکشهر مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

  

 1 نیکشهر مرد -زن  ارتوپد

 1 راسک مرد -زن  ارتوپد

 1 ایرانشهر مرد -زن  جراحی عمومی

 1 نیکشهر مرد -زن  جراحی عمومی

 1 دلگان مرد -زن  جراحی عمومی

 1 فنوج مرد -زن  جراحی عمومی

 1 کنارک مرد -زن  جراحی عمومی

 1 چابهار مرد -زن  پاتولوژی

 1 ایرانشهر مرد -زن  داخلی

 1 نیکشهر مرد -زن  داخلی

 1 چابهار مرد -زن  داخلی



25 

 

 1 راسک مرد -زن  داخلی

 1 ایرانشهر مرد -زن  چشم

 1 چابهار مرد -زن  چشم

ـر
ـه

ـش
ا ن

ر 
ــ

ا ی
 

 1 ایرانشهر مرد -زن  نورولوژی

 1 راسک مرد -زن  عفونی

 1 نیکشهر مرد -زن  پوست

 1 ایرانشهر مرد -زن  رادیولوژی

 1 نیکشهر مرد -زن  رادیولوژی

 2 چابهار مرد -زن  رادیولوژی

 2 ایرانشهر مرد -زن  روانپزشکی

 1 چابهار مرد -زن  روانپزشکی

 1 راسک مرد -زن  روانپزشکی

  

 1 نیکشهر مرد -زن  زنان

 1 راسک مرد -زن  زنان

 1 دلگان مرد -زن  زنان

 1 فنوج مرد -زن  زنان



26 

 

 1 مهرستان مرد -زن  زنان

 1 ایرانشهر مرد -زن  اطفال

 1 نیکشهر مرد -زن  اطفال

 1 چابهار مرد -زن  اطفال

 1 راسک مرد -زن  اطفال

 1 دلگان مرد -زن  اطفال

 1 فنوج مرد -زن  اطفال

 1 کنارک مرد -زن  اطفال

 1 مهرستان مرد -زن  اطفال

 1 نیکشهر مرد -زن  طب اورژانس

 1 راسک مرد -زن  طب اورژانس

 1 دلگان مرد -زن  طب اورژانس

 1 کنارک مرد -زن  طب اورژانس

 1 مهرستان مرد -زن  طب اورژانس

 1 نیکشهر مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 مهران مرد -زن  بیهوشی  



27 

 

  
  

 ا  یــال  م

  

 1 دهلران مرد -زن  بیهوشی

 1 ایوان مرد -زن  بیهوشی

 1 چرداول مرد-زن کودکان

 1 ملکشاهی مرد-زن کودکان

 1 دهلران مرد-زن کودکان

 1 دره شهر مرد-زن کودکان

 1 مهران مرد -زن  قلب و عروق

 1 دهلران مرد -زن  قلب و عروق

 1 دره شهر مرد -زن  قلب و عروق

 1 ایوان مرد -زن  گوش حلق وبینی

 1 دهلران مرد -زن  جراحی عمومی

 1 چرداول مرد -زن  طب اورژانس

 1 دره شهر مرد -زن  طب اورژانس

 1 آبدانان مرد -زن  طب اورژانس

 1 دره شهر مرد -زن  رادیولوژی

 1 آبدانان مرد -زن  رادیولوژی



28 

 

 1 ایوان مرد -زن  رادیولوژی

 1 چرداول مرد -زن  پاتولوژی

 1 دره شهر مرد -زن  زنان

 1 مهران مرد -زن  زنان

 1 ایوان مرد -زن  زنان

 1 مهران مرد -زن  داخلی

 1 دهلران مرد -زن  داخلی

 1 آبدانان مرد -زن  داخلی

 1 ایوان مرد -زن  داخلی

 1 چرداول مرد -زن  داخلی

 1 ملکشاهی مرد -زن  داخلی

 1 سیروان مرد -زن  داخلی

 1 کهره مرد -زن  داخلی

 1 ایوان مرد -زن  نورولوژی

 1 چرداول مرد -زن  عفونی

 1 دره شهر مرد -زن  روانپزشکی



29 

 

 1 آبدانان مرد -زن  روانپزشکی

ـم
بـ

 

 1 نرماشیر مرد بیهوشی

 1 ریگان مرد بیهوشی

 1 ریگان مرد کودکان

 1 فهرج مرد کودکان

 1 ریگان مرد جراحی عمومی

 1 نرماشیر مرد طب اورژانس

 1 ریگان مرد طب اورژانس

 1 بم مرد رادیولوژی

 1 بم زن رادیولوژی

 1 نرماشیر زن رادیولوژی

 1 ریگان زن زنان

 1 نرماشیر مرد داخلی

 1 فهرج زن داخلی

 1 بم مرد نورولوژی

 1 ریگان مرد عفونی



31 

 

 1 نرماشیر مرد روانپزشکی

ـر
هـ

ــ
 ش

ـو
بـ

 

 1 دشتستان مرد -زن  بیهوشی

 1 گناوه مرد -زن  بیهوشی

 1 کنگان مرد -زن  بیهوشی

 1 کنگان مرد-زن کودکان

 1 دشتستان مرد -زن  قلب و عروق

 1 دشتستان مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 کنگان مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 دشتستان مرد -زن  ارتوپد

 1 کنگان مرد -زن  جراحی عمومی

 1 دیلم مرد -زن  طب اورژانس

 1 کنگان مرد -زن  طب اورژانس

 1 دیر مرد - زن طب اورژانس

 1 دشتی مرد -زن  طب اورژانس

 1 دشتستان مرد -زن  پاتولوژی

 1 دشتستان مرد -زن  زنان



31 

 

 1 کنگان مرد -زن  زنان

 1 دیر مرد -زن  زنان

 1 دیلم مرد -زن  زنان

 1 دشتی مرد -زن  زنان

 1 گناوه مرد -زن  داخلی

 1 دشتستان مرد -زن  چشم

 1 دشتی مرد -زن  چشم

 1 دشتی مرد -زن  نورولوژی

 1 دیلم مرد -زن  عفونی

 ن بـهـبـهـا

 1 بهبهان مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 بهبهان مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 بهبهان مرد -زن  طب اورژانس

 1 بهبهان مرد -زن  زنان

 1 آغاجاری مرد -زن  زنان

 1 آغاجاری مرد -زن  داخلی

 1 آغاجاری مرد -زن  کودکان



32 

 

 م
ـا

 ج
ت

بـ
ر 

تـ
 

 1 تربت جام مرد -زن  کودکان

 1 تربت جام مرد -زن  ارتوپد

 1 تربت جام مرد –زن  طب اورژانس

یه
در

حی
ت 

رب
ت

 

 1 مه و الت مرد -زن  کودکان

 1 تربت حیدریه مرد -زن  زنان

 1 تربت حیدریه مرد -زن  داخلی

 1 حیدریهتربت  مرد -زن  روانپزشک

 
 جـنـد ی شـا پـو ر

 1 امیدیه مرد -زن  بیهوشی

 1 ایذه مرد -زن  بیهوشی

 1 بندر ماهشهر مرد -زن  بیهوشی

 1 رامهرمز مرد -زن  بیهوشی

 1 اللی مرد -زن  بیهوشی

 1 هندیجان مرد -زن  بیهوشی

 1 بندر ماهشهر مرد -زن  کودکان

 1 رامهرمز مرد -زن  کودکان

 1 سربندر مرد -زن  کودکان



33 

 

 1 هندیجان مرد -زن  کودکان

 1 امیدیه مرد -زن  قلب و عروق

 ر
ـو

ا پ
شـ

ی 
د 

نـ
جـ

 
  

 1 ایذه مرد -زن  قلب و عروق

 1 باغملک مرد -زن  قلب و عروق

 1 بندر ماهشهر مرد -زن  قلب و عروق

 1 کارون مرد -زن  قلب و عروق

 1 امیدیه مرد -زن  ارتوپد

 1 اندیمشک مرد -زن  ارتوپد

 1 باغملک مرد -زن  ارتوپد

 1 بندر ماهشهر مرد -زن  ارتوپد

 1 دشت آزادگان مرد -زن  ارتوپد

 1 مسجدسلیمان مرد -زن  ارتوپد

 1 ایذه مرد -زن  جراحی عمومی

 1 رامهرمز مرد -زن  جراحی عمومی

 1 هندیجان مرد -زن  جراحی عمومی

 1 ایذه مرد -زن  رادیولوژی



34 

 

 1 رامهرمز مرد -زن  پاتولوژی

 1 مسجدسلیمان مرد -زن  پاتولوژی

 1 ایذه مرد -زن  زنان

 1 بندر ماهشهر مرد -زن  زنان

 1 مسجدسلیمان مرد -زن  زنان

 1 سربندر مرد -زن  زنان

 

 1 هندیجان مرد -زن  زنان

 1 امیدیه مرد -زن  داخلی

 1 اندیمشک مرد -زن  داخلی

 1 باغملک مرد -زن  داخلی

 1 دشت آزادگان مرد -زن  داخلی

 1 رامهرمز مرد -زن  داخلی

 1 مسجدسلیمان مرد -زن  داخلی

 1 رامشیر مرد -زن  داخلی

 1 اللی مرد -زن  داخلی

 1 هندیجان مرد -زن  داخلی



35 

 

رم
جه

 

 1 جهرم مرد -زن  داخلی

ت
فـ

ر 
ــ

ـی
جـ

 

 

 1 قلعه گنج مرد -زن  بیهوشی

 1 قلعه گنج مرد -زن  کودکان

 1 رودبار جنوب مرد-زن کودکان

 1 منوجان مرد جراحی عمومی

 1 قلعه گنج مرد جراحی عمومی

 1 جیرفت مرد طب اورژانس

 1 کهنوج مرد طب اورژانس

 1 منوجان مرد -زن  رادیولوژی

 1 قلعه گنج مرد -زن  رادیولوژی

 1 قلعه گنج زن  زنان

 1 منوجان مرد -زن  داخلی

 1 قلعه گنج مرد -زن  داخلی

 1 رودبار جنوب مرد -زن  داخلی

 1 منوجان مرد -زن  عفونی

 چـهـار مـحـال وبـخـتـیـاری

 1 لردگان مرد -زن  کودکان

 1 اردل و ناغان مرد -زن  کودکان



36 

 

 1 لردگان مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 لردگان مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 و
ال

حـ
مـ

ر 
ـا

ـه
چ

 
ی

ار
یـ

تـ
خـ

بـ
 

 1 فارسان مرد -زن  طب اورژانس

 1 لردگان مرد -زن  طب اورژانس

 1 چلگرد مرد -زن  زنان

 1 بروجن مرد -زن  داخلی

 1 فارسان مرد -زن  داخلی

 1 لردگان مرد -زن  داخلی

 1 اردل و ناغان مرد -زن  داخلی

 1 چلگرد مرد -زن  داخلی

 1 جونقان مرد -زن  داخلی

 1 لردگان مرد -زن  پوست

 1 لردگان مرد -زن  عفونی

 1 بروجن مرد -زن  روانپزشکی

 1 فارسان مرد -زن  روانپزشکی

 1 اردل و ناغان مرد -زن  روانپزشکی



37 

 

ی
بـ

و 
نـ

جـ
ن 

ـا 
 س

ر ا
خـ

 

 1 نهبندان مرد -زن  بیهوشی

 1 زیرکوه مرد -زن  بیهوشی

 1 بشرویه مرد -زن  بیهوشی

 1 سربیشه مرد -زن  کودکان

 1 نهبندان مرد -زن  کودکان

 1 قاین مرد -زن  کودکان

 1 فردوس مرد -زن  کودکان

 1 بشرویه مرد -زن  کودکان

 1 زیرکوه مرد -زن  کودکان

 1 بشرویه مرد -زن  قلب و عروق

 1 قاین مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 فردوس مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 

 1 فردوس مرد -زن  ارتوپد

 1 طبس مرد -زن  ارتوپد

 1 نهبندان مرد -زن  جراحی عمومی

 1 قاین مرد -زن  جراحی عمومی



38 

 

 1 بشرویه مرد -زن  جراحی عمومی

 1 زیرکوه مرد -زن  جراحی عمومی

 1 قاین مرد -زن  طب اورژانس

 1 فردوس مرد -زن  طب اورژانس

 1 سرایان مرد -زن  رادیولوژی

 1 فردوس مرد -زن  رادیولوژی

ی
بـ

و 
نـ

جـ
ن 

ـا 
 س

ر ا
خـ

 

 1 قاین مرد -زن  پاتولوژی

 1 سربیشه مرد -زن  زنان

 1 درمیان مرد -زن  زنان

 1 قاین مرد -زن  زنان

 1 سرایان مرد -زن  زنان

 1 زیرکوه مرد -زن  زنان

 1 نهبندان مرد -زن  داخلی

 1 درمیان مرد -زن  داخلی

 1 قاین مرد -زن  داخلی

 1 سرایان مرد -زن  داخلی

 1 فردوس مرد -زن  داخلی



39 

 

 1 بشرویه مرد -زن  داخلی

 1 زیرکوه مرد -زن  داخلی

 1 طبس مرد -زن  داخلی

 1 قاین مرد -زن  نورولوژی

 1 طبس مرد -زن  پوست

ی
و 

ضـ
 ر

ن
ـا 

 س
 ا 

ـر
خ

 

 1 کاشمر مرد -زن  بیهوشی

 1 قوچان مرد -زن  بیهوشی

 1 تایباد مرد-زن بیهوشی

 1 بردسکن مرد -زن  کودکان

 1 کاشمر  مرد -زن  کودکان

 1 قوچان مرد -زن  کودکان

 1 بردسکن مرد -زن  قلب و عروق

 1 کاشمر مرد -زن  قلب و عروق

 1 قوچان مرد -زن  قلب و عروق

 1 تایباد مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 بردسکن مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 قوچان مرد ارتوپد

 1 قوچان مرد -زن  جراحی عمومی



41 

 

ی
و 

ضـ
 ر

ن
ـا 

 س
 ا 

ـر
خ

 

 1 بردسکن مرد -زن  طب اورژانس

 1 تایباد مرد –زن  طب اورژانس

 1 خواف مرد -زن  اورژانسطب 

 1 خواف مرد  رادیولوژی

 1 تایباد زن  رادیولوژی

 1 قوچان مرد -زن  رادیولوژی

 1 بردسکن مرد -زن  پاتولوژی

 1 درگز مرد -زن  پاتولوژی

 1 خواف مرد -زن  زنان

 1 کاشمر مرد -زن  زنان

 1 قوچان مرد -زن  زنان

 1 بردسکن مرد -زن  داخلی

 1 کاشمر مرد -زن  داخلی

 1 قوچان مرد -زن  داخلی

 1 قوچان مرد -زن  چشم

 1 درگز مرد -زن  نورولوژی

 1 تایباد مرد -زن  پوست

 1 بردسکن مرد -زن  عفونی



41 

 

ی
ضو

 ر
ن

ـا
 س

ر ا
خـ

 

 1 تایباد مرد -زن  روان پزشکی

 1 خواف مرد -زن  روان پزشکی

 1 سرخس مرد -زن  روان پزشکی

 1 قوچان مرد -زن  روان پزشکی

ی
مال

 ش
ن

سا
را

خ
 

 1 شیروان مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 شیروان مرد -زن  ارتوپد

 1 فاروج مرد -زن  جراحی عمومی

 ل
ـا

ـخ
ـل

خ
 

 1 خلخال مرد -زن  بیهوشی

 1 خلخال مرد -زن  کودکان

 1 خلخال مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 خلخال مرد -زن  ارتوپد

 1 خلخال مرد -زن  طب اورژانس

 1 خلخال مرد -زن  پاتولوژی

 1 خلخال مرد -زن  زنان

 2 خلخال مرد -زن  داخلی

 1 خلخال مرد -زن  پوست

 1 خلخال مرد -زن  روانپزشک



42 

 

 1 خلخال مرد -زن  عفونی

ول
زف

د
 

 

 1 شوش مرد -زن  بیهوشی

 1 دزفول مرد -زن  کودکان

 1 شوش مرد-زن کودکان

 1 دزفول مرد -زن  قلب و عروق

 1 دزفول مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 دزفول مرد -زن  ارتوپد

 1 شوش مرد -زن  ارتوپدی

 1 شوش مرد -زن  جراحی عمومی

 1 گتوند مرد -زن  جراحی عمومی

 1 شوش مرد –زن  طب اورژانس

 1 گتوند مرد -زن  طب اورژانس

 1 دزفول مرد -زن  رادیولوژی

 1 شوش مرد -زن  رادیولوژی

 1 گتوند مرد -زن  زنان

 1 دزفول مرد -زن  داخلی



43 

 

 1 شوش مرد -زن  داخلی

 1 گتوند مرد -زن  داخلی

 1 دزفول مرد -زن  نورولوژی

 1 دزفول مرد -زن  روانپزشک

ن
ـا

ـج
ـن

ـس
رف

 

 1 انار مرد -زن  بیهوشی

 1 انار مرد -زن  ارتوپد

 1 انار مرد -زن  زنان

ل
بـ

 ا 
ز

 

 1 هیرمند مرد-زن کودکان

 1 زابل مرد -زن  ارتوپد

 1 زابل مرد -زن  جراحی عمومی

 1 هیرمند مرد -زن  زنان

 1 زابل مرد -زن  چشم

ن
د ا

هـ
 ا 

ز
 

 1 سوران مرد -زن  کودکان

 1 سراوان مرد -زن  قلب و عروق

 1 سراوان مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 خاش مرد -زن  گوش وحلق وبینی



44 

 

 1 خاش مرد -زن  ارتوپدی

 1 سراوان مرد -زن  پاتولوژی

 1 سوران مرد -زن  داخلی

 1 سراوان مرد -زن  داخلی

ن
د ا

هـ
 ا 

ز
 

 1 سراوان مرد -زن  چشم

 1 خاش مرد -زن  نورولوژی

 1 سراوان مرد -زن  نورولوژی

 1 سراوان مرد -زن  پوست

 1 سراوان مرد -زن  روانپزشکی

ن
ـا 

جـ
نـ

ز 
 

 1 خدابنده مرد -زن  بیهوشی

 1 طارم مرد -زن  بیهوشی

 1 طارم مرد -زن  کودکان

 1 خرمدره مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 خدابنده مرد -زن  ارتوپد

 1 خدابنده مرد -زن  جراحی عمومی

 1 خدابنده مرد -زن  طب اورژانس



45 

 

 1 خدابنده مرد -زن  پاتولوژی

  

 1 خرمدره مرد -زن  زنان

 1 خدابنده مرد -زن  داخلی

 1 خرمدره مرد -زن  داخلی

 1 طارم مرد -زن  داخلی

 1 خدابنده مرد -زن  نورولوژی

وه
سا

 

 1 زرندیه مرد-زن کودکان

 1 زرندیه مرد -زن  قلب و عروق

 1 زرندیه مرد -زن  جراحی عمومی

 1 زرندیه مرد -زن  زنان

 1 زرندیه مرد -زن  داخلی

 1 زرندیه مرد -زن  چشم

ار
زو

سب
 

 1 جغتای مرد -زن  بیهوشی

 1 جغتای مرد -زن  قلب و عروق

 1 سبزوار مرد -زن  رادیولوژی

 1 جغتای مرد -زن  زنان



46 

 

 1 سبزوار مرد -زن  عفونی  

ن
ـا 

ـن
ـم

س
 

 1 مهدیشهر مرد -زن  بیهوشی

 1 مهدیشهر مرد-زن کودکان

 1 مهدیشهر مرد -زن  قلب و عروق

 1 مهدیشهر مرد -زن  رادیولوژی

 1 مهدیشهر مرد -زن  داخلی

 1 آرادان مرد -زن  داخلی

 

 1 قروه مرد-زن کودکان

 1 سقز مرد کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 دهگالن مرد -زن  قلب و عروق

 
ج 

ند
سن

 

 1 مریوان مرد -زن  قلب و عروق

 1 بیجار مرد -زن  قلب و عروق

 1 بیجار مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 سقز مرد ارتوپدی

 1 بانه مرد ارتوپدی

 1 بانه مرد -زن  جراحی عمومی



47 

 

 1 سقز مرد -زن  جراحی عمومی

 1 قروه مرد -زن  جراحی عمومی

ج
ند

سن
 

 

 1 بانه مرد -زن  رادیولوژی

 1 سقز زن رادیولوژی

 1 مریوان زن رادیولوژی

 1 بیجار مرد -زن  رادیولوژی

 1 دیواندره مرد -زن  پاتولوژی

 1 دهگالن زن زنان

 1 سقز زن زنان

 1 کامیاران زن زنان

 1 دیواندره مرد -زن  داخلی

 1 بانه مرد -زن  داخلی

 1 سقز مرد -زن  داخلی

 1 کامیاران مرد -زن  داخلی

 1 قروه مرد -زن  داخلی

 1 دیواندره مرد -زن  چشم



48 

 

 1 سقز مرد -زن  چشم

 1 بیجار مرد -زن  چشم

 1 دیواندره مرد -زن  نورولوژی

 1 بیجار مرد -زن  نورولوژی

ج
ند

سن
 

 1 سقز مرد -زن  عفونی

 1 دیواندره مرد -زن  روانپزشکی

 1 بانه مرد -زن  روانپزشکی

 1 سقز مرد -زن  روانپزشکی

 1 مریوان مرد -زن  روانپزشکی

 1 بیجار مرد -زن  روانپزشکی

 1 کامیاران مرد -زن  روانپزشکی

ن
ـا 

ـ
 ج

ـر
یـ

ــ
س

 

 1 سیرجان مرد -زن  بیهوشی

 1 سیرجان مرد -زن  جراحی عمومی

 1 سیرجان مرد -زن  طب اورژانس

 1 سیرجان مرد -زن  داخلی

 شاهرود
 1 میامی مرد-زن کودکان

 1 میامی مرد -زن  طب اورژانس



49 

 

تر
وش

ش
 

 1 شوشتر مرد -زن  قلب و عروق

 1 شوشتر مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 شوشتر مرد -زن  ارتوپد

 1 شوشتر مرد -زن  داخلی

 1 شوشتر مرد -زن  چشم

 1 شوشتر مرد -زن  پوست

س
ر 

ـا 
ف

 

 1 پاسارگاد مرد -زن  بیهوشی

 1 اشکنان مرد -زن  بیهوشی

 1 قیر مرد -زن  کودکان

 1 بوانات مرد -زن  کودکان

 1 اشکنان مرد -زن  کودکان

 1 اقلید مرد -زن  کودکان

 1 کازرون مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 نیریز مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 المرد مرد -زن  قلب و عروق

 1 نیریز مرد -زن  قلب و عروق



51 

 

 
س

ر 
ـا 

ف
 

 1 داراب مرد -زن  قلب و عروق

 1 خرمبید مرد -زن  قلب و عروق

 1 اقلید مرد -زن  قلب و عروق

 1 کازرون مرد -زن  قلب و عروق

 1 ممسنی مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 کازرون مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 المرد مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 المرد مرد -زن  ارتوپد

 1 نیریز مرد -زن  ارتوپد

 1 داراب مرد -زن  ارتوپد

 1 کازرون مرد -زن  ارتوپد

 1 اقلید مرد -زن  ارتوپد

 1 نیریز مرد -زن  جراحی عمومی

 1 استهبان مرد -زن  جراحی عمومی

 1 بوانات مرد -زن  جراحی عمومی

 1 اشکنان مرد - زن جراحی عمومی



51 

 

 1 زرین دشت مرد -زن  طب اورژانس

 1 قیر مرد -زن  طب اورژانس

 1 قائمیه مرد -زن  طب اورژانس

 1 فراشبند مرد -زن  طب اورژانس

 1 المرد مرد -زن  رادیولوژی

 1 آباده مرد -زن  رادیولوژی

 1 کازرون مرد -زن  رادیولوژی

 1 فیروزآباد مرد -زن  رادیولوژی

 1 اقلید مرد -زن  رادیولوژی

 1 نیریز مرد -زن  پاتولوژی

 1 خرمبید مرد -زن  زنان

 1 اشکنان مرد -زن  زنان

 1 سروستان مرد -زن  زنان

 1 خرامه مرد -زن  زنان

 1 قیر مرد -زن  داخلی

 1 مهر مرد -زن  داخلی



52 

 

 1 سرچهان مرد -زن  داخلی

 1 داراب مرد -زن  داخلی

 1 اشکنان مرد -زن  داخلی

 1 زرین دشت مرد -زن  داخلی

 1 قائمیه مرد -زن  داخلی

 1 خرمبید مرد -زن  چشم

 1 اشکنان مرد -زن  چشم

س
ر 

ـا 
ف

 

 1 زرین دشت مرد -زن  چشم

 1 کازرون مرد -زن  نورولوژی

 1 استهبان مرد -زن  نورولوژی

 1 المرد مرد -زن  روانپزشکی

 1 مهر  مرد -زن  روانپزشکی

 1 زرین دشت مرد -زن  روانپزشکی

سا
ف

 

 1 فسا مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 فسا مرد -زن  روانپزشکی

 1 فسا مرد -زن  عفونی



53 

 

ن
وی

قز
 

 1 بوئین زهرا مرد -زن  بیهوشی

 1 بوئین زهرا مرد-زن کودکان

 1 بوئین زهرا مرد -زن  زنان

ن
ما

کر
 

 1 راور مرد-زن کودکان

 1 ارزوئیه مرد -زن  بیهوشی

 1 ارزوئیه زن زنان

 1 شهر بابک مرد –زن  طب اورژانس

 1 شهر بابک مرد -زن  نورولوژی

اه
نش

ما
کر

 

 1 جوانرود مرد -زن  بیهوشی

 1 اسالم آباد غرب مرد -زن  کودکان

 1 اسالم آباد غرب مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 سنقر مرد -زن  عمومیجراحی 

 1 جوانرود مرد -زن  جراحی عمومی

 1 سرپل ذهاب مرد -زن  جراحی عمومی

 1 جوانرود مرد -زن  طب اورژانس

 1 اسالم آباد غرب مرد -زن  رادیولوژی



54 

 

اه
نش

ما
کر

 

 1 اسالم آباد غرب زن  زنان

 1 جوانرود مرد -زن  داخلی

 1 غرباسالم آباد  مرد -زن  نورولوژی

 1 پاوه مرد -زن  نورولوژی

ش
 ا 

ـر
گ

 

 1 گراش مرد -زن  بیهوشی

 1 گراش مرد-زن کودکان

 1 گراش مرد -زن  داخلی

ن
ـا

تـ
ــ

ـس
لـ

ــ
گ

 

 1 بندرگز مرد -زن  بیهوشی

 1 ترکمن مرد -زن  بیهوشی

 1 آق قال مرد -زن  بیهوشی

 1 علی آباد مرد -زن  بیهوشی

 1 مینودشت مرد -زن  بیهوشی

 1 رامیان مرد -زن  کودکان

 1 علی آباد مرد -زن  کودکان

 1 آزادشهر مرد -زن  کودکان

 1 مینودشت مرد -زن  کودکان



55 

 

 1 آق قال مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 مینو دشت مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 ترکمن مرد -زن  قلب و عروق

 1 علی آباد مرد -زن  عروققلب و 

 1 مینودشت مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

ـا
تـ

ــ
ـس

لـ
ــ

گ
ن

 

 

 1 گنبد مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 بندرگز مرد -زن  ارتوپدی

 1 کردکوی مرد -زن  ارتوپدی

 1 گنبد مرد -زن  ارتوپدی

 1 مینو دشت مرد -زن  ارتوپدی

 1 آق قال مرد -زن  جراحی عمومی

 1 علی آباد مرد -زن  جراحی عمومی

 1 رامیان مرد -زن  جراحی عمومی

 1 مراوه تپه مرد -زن  جراحی عمومی

 1 ترکمن مرد -زن  طب اورژانس

 1 کالله مرد -زن  طب اورژانس



56 

 

 1 ترکمن مرد -زن  رادیولوژی

 1 علی آباد مرد -زن  رادیولوژی

 1 کالله مرد -زن  رادیولوژی

 1 کردکوی مرد -زن  پاتولوژی

 1 آق قال مرد -زن  پاتولوژی

 1 مینودشت مرد -زن  پاتولوژی

 1 کالله مرد -زن  پاتولوژی

 1 علی آباد مرد -زن  زنان

 1 رامیان مرد -زن  زنان

 1 آزادشهر مرد -زن  زنان

 1 علی آباد مرد -زن  داخلی

 1 رامیان مرد -زن  داخلی

 1 بندر گز مرد - زن داخلی

 1 کالله مرد -زن  داخلی

 1 گنبد مرد -زن  چشم

 1 آق قال مرد -زن  نورولوژی



57 

 

 1 مینودشت مرد -زن  نورولوژی

 1 کالله مرد -زن  نورولوژی

اد
ناب

گ
 

 1 گناباد مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 گناباد مرد -زن  قلب و عروق

 1 گناباد مرد -زن  طب اورژانس

 1 گناباد مرد -زن  داخلی

ن
ـا 

لـ
ـی

گـ
 

 1 رودبار مرد -زن  بیهوشی

 1 رودسر مرد -زن  بیهوشی

 1 رودبار مرد -زن  کودکان

 1 ماسال مرد -زن  کودکان

 1 شفت مرد-زن کودکان

 1 رضوانشهر مرد -زن  کودکان

 1 سیاهکل مرد-زن کودکان

 1 املش مرد -زن  کودکان

 1 رودبار مرد -زن  قلب و عروق

 1 آستارا مرد -زن  قلب و عروق

 1 رودبار مرد -زن  ارتوپد

 1 آستارا مرد -زن  ارتوپد
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 1 تالش مرد -زن  ارتوپد

 1 رودبار مرد -زن  جراحی عمومی

 1 آستارا مرد -زن  جراحی عمومی

 1 رودبار مرد -زن  طب اورژانس

 1 آستارا مرد -زن  طب اورژانس

 1 رودسر مرد -زن  طب اورژانس

 1 منجیل مرد -زن  طب اورژانس

 1 ماسال مرد -زن  طب اورژانس

 1 شفت مرد -زن  طب اورژانس

 1 رضوانشهر مرد -زن  طب اورژانس

 1 سیاهکل مرد -زن  طب اورژانس

 1 رستم آباد مرد -زن  طب اورژانس

 1 صومعه سرا مرد -زن  طب اورژانس

 1 رودبار مرد -زن  رادیولوژی

 1 آستارا مرد -زن  رادیولوژی

 1 بندرانزلی مرد -زن  رادیولوژی

 1 الهیجان مرد -زن  رادیولوژی

 1 ماسال مرد -زن  رادیولوژی
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 1 شفت مرد -زن  رادیولوژی

 1 رضوانشهر مرد -زن  رادیولوژی

 1 سیاهکل مرد -زن  رادیولوژی

 1 تالش مرد -زن  رادیولوژی

 1 املش مرد -زن  رادیولوژی

 1 رودبار مرد -زن  زنان

 1 ماسال مرد -زن  داخلی

 1 شفت مرد -زن  داخلی

 1 رضوانشهر مرد -زن  داخلی

 1 سیاهکل مرد -زن  داخلی

 1 املش مرد -زن  داخلی

 1 آستارا مرد -زن  داخلی

 نال ر ســتــا 

 1 بیرم مرد-زن کودکان

 1 خنج مرد -زن  کودکان

 1 اوز مرد-زن کودکان

 1 خنج مرد -زن  قلب و عروق

 1 خنج مرد -زن  جراحی عمومی

 1 بیرم مرد -زن  زنان



61 

 

 1 خنج مرد -زن  زنان

 1 اوز مرد -زن  زنان

 1 بیرم مرد -زن  داخلی

 1 خنج مرد -زن  داخلی

ن
ـا

تـ
ــ

 س
ـر

لـ
 

 1 درود مرد -زن  بیهوشی

 1 بروجرد مرد -زن  بیهوشی

 1 کوهدشت مرد -زن  بیهوشی

 1 درود مرد-زن کودکان

 1 بروجرد مرد -زن  کودکان

 1 کوهدشت مرد-زن کودکان

 1 الیگودرز مرد-زن کودکان

 1 الیگودرز مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 بروجرد مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 بروجرد مرد -زن  قلب و عروق

 1 دورود مرد -زن  قلب و عروق

 1 ازنا مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب
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 1 الیگودرز مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 کوهدشت مرد ارتوپدی

 1 الیگودرز مرد ارتوپدی

 1 دورود مرد ارتوپدی

ن
ـا

تـ
ــ

 س
ـر

لـ
 

 1 بروجرد مرد -زن  جراحی عمومی

 1 الیگودرز مرد -زن  عمومیجراحی 

 1 پلدختر مرد -زن  طب اورژانس

 1 ازنا مرد -زن  طب اورژانس

 1 دلفان مرد -زن  طب اورژانس

 1 دورود مرد -زن  طب اورژانس

 1 الیگودرز مرد -زن  طب اورژانس

 1 کوهدشت مرد -زن  رادیولوژی

 1 الیگودرز مرد -زن  رادیولوژی

 1 ازنا مرد -زن  رادیولوژی

 1 دورود مرد -زن  رادیولوژی

 1 دلفان مرد -زن  رادیولوژی
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 1 کوهدشت مرد -زن  پاتولوژی

 1 الیگودرز مرد -زن  زنان

 1 دورود مرد -زن  زنان

 1 بروجرد مرد -زن  زنان

 1 دوره مرد -زن  زنان

 1 دلفان مرد -زن  داخلی

 1 کوهدشت مرد -زن  داخلی

 سـتــانلــر 

 1 ازنا مرد -زن  داخلی

 1 الیگودرز مرد -زن  چشم

 1 الشتر مرد -زن  چشم

 1 بروجرد مرد -زن  چشم

 1 ازنا مرد -زن  نورولوژی

 1 الشتر مرد -زن  نورولوژی

 1 پلدختر مرد -زن  پوست

 1 دلفان مرد -زن  عفونی

 1 کوهدشت مرد -زن  عفونی

 1 ازنا مرد -زن  عفونی
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 1 پلدختر مرد -زن  روانپزشکی

 1 کوهدشت مرد -زن  روانپزشکی

 1 دورود مرد -زن  روانپزشکی

ن
را

ند
از

م
 

 1 گلوگاه مرد -زن  بیهوشی

 1 زیرآب مرد-زن کودکان

 1 گلوگاه مرد -زن  جراحی عمومی

 1 زیرآب مرد -زن  رادیولوژی

 1 گلوگاه مرد -زن  رادیولوژی

 1 کالردشت مرد -زن  رادیولوژی

 1 زیرآب مرد -زن  زنان

 1 گلوگاه مرد -زن  زنان

 1 کالردشت مرد -زن  زنان

 1 نکا مرد -زن  زنان

 1 زیرآب مرد -زن  داخلی

 1 گلوگاه مرد -زن  داخلی

 1 کالردشت مرد -زن  داخلی

 1 نکا مرد -زن  داخلی
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 مــر ا غــه

 1 مراغه مرد-زن کودکان

 1 مراغه زن و مجاری ادراری تناسلیکلیه 

 1 مراغه مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 مراغه مرد جراحی عمومی

 3 مراغه مرد -زن  طب اورژانس

 1 مراغه مرد -زن  رادیولوژی

 1 مراغه مرد -زن  داخلی

 1 مراغه مرد -زن  روانپزشکی

 ر
ـو

ا ب
ــ

ـش
ـی

ن
 

 1 نیشابور مرد -زن  بیهوشی

 1 نیشابور مرد -زن  ارتوپد

 1 نیشابور مرد -زن  عفونی

 1 نیشابور مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 نیشابور مرد -زن  طب اورژانس

 1 نیشابور مرد -زن  رادیولوژی

 1 نیشابور مرد -زن  چشم

 
 1 جاسک مرد -زن  بیهوشی

 1 رودان مرد -زن  بیهوشی



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر مز گان

 1 بندرلنگه مرد -زن  بیهوشی

 1 میناب مرد -زن  کودکان

 1 بندرلنگه مرد -زن  قلب و عروق

 1 جاسک مرد -زن  ارتوپدی

 1 جاسک مرد -زن  جراحی عمومی

 1 حاجی آباد مرد -زن  جراحی عمومی

 1 بندرلنگه مرد -زن  جراحی عمومی

 1 میناب مرد -زن  طب اورژانس

 1 آبادحاجی  مرد –زن  طب اورژانس

 1 بندرلنگه مرد -زن  طب اورژانس

 1 حاجی آباد زن  رادیولوژی

 1 حاجی آباد مرد -زن  زنان

 1 جاسک مرد -زن  زنان

 1 حاجی آباد مرد -زن  داخلی

 1 جاسک مرد -زن  داخلی

 1 میناب مرد -زن  چشم



66 

 

 1 رودان مرد -زن  چشم

 1 حاجی آباد مرد -زن  روانپزشکی

 1 جاسک مرد -زن  روانپزشکی

 1 میناب مرد -زن  روانپزشکی

ن
 ا 

ـد
مـ

ــ
ه

 

 1 تویسرکان مرد -زن  بیهوشی 

 1 فامنین مرد -زن  بیهوشی

 1 نهاوند مرد -زن  کودکان

 1 تویسرکان مرد -زن  کودکان

 1 کبودرآهنگ مرد -زن  کودکان

 1 نهاوند مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 تویسرکان مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 رزن مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 نهاوند مرد -زن  قلب و عروق

 1 تویسرکان مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 تویسرکان مرد -زن  جراحی عمومی

 1 فامنین مرد -زن  جراحی عمومی

 1 نهاوند مرد -زن  جراحی عمومی
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 1 مالیر مرد -زن  طب اورژانس

 1 تویسرکان مرد –زن  طب اورژانس

 1 رزن مرد -زن  طب اورژانس

 1 کبودرآهنگ مرد -زن  طب اورژانس

 1 فامنین مرد -زن  طب اورژانس

 1 نهاوند مرد -زن  طب اورژانس

 1 بهار مرد -زن  طب اورژانس

 1 نهاوند مرد -زن  رادیولوژی

 1 تویسرکان مرد -زن  رادیولوژی

 1 کبودرآهنگ مرد -زن  رادیولوژی

 1 تویسرکان مرد -زن  پاتولوژی

 1 فامنین مرد -زن  زنان

 1 نهاوند مرد -زن  زنان

 1 بهار مرد -زن  زنان

 1 مالیر مرد -زن  داخلی

 1 مالیر مرد -زن  چشم
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 1 رزن مرد -زن  چشم

ج
و 

ـ
 س

ـا
ی

 

 1 باشت مرد - زن بیهوشی

 1 بهمئی مرد -زن  کودکان

 1 گچساران مرد -زن  جراحی عمومی

 1 گچساران مرد -زن  طب اورژانس

 1 کهگیلویه مرد –زن  طب اورژانس

 1 باشت مرد -زن  طب اورژانس

 1 باشت مرد -زن  رادیولوژی

 1 گچساران مرد -زن  زنان

 1 باشت مرد -زن  زنان

 1 بهمئی مرد -زن  زنان

 1 گچساران مرد -زن  داخلی

 1 بهمئی مرد -زن  داخلی

 1 گچساران مرد -زن  چشم

 1 کهگیلویه مرد -زن  چشم

 1 کهگیلویه مرد -زن  عفونی
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 د
ـز

ــ
ی

 

 1 خاتم مرد -زن  کودکان

 1 بهاباد مرد-زن کودکان

 1 اردکان مرد -زن  کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 میبد مرد -زن  مجاری ادراری تناسلیکلیه و 

 1 بافق مرد -زن  قلب و عروق

 1 اردکان مرد -زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 میبد مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 مهریز مرد -زن  گوش وحلق وبینی

 1 بهاباد مرد -زن  جراحی عمومی

 1 ابرکوه مرد -زن  جراحی عمومی

 1 خاتم مرد -زن  طب اورژانس

 1 بهاباد مرد –زن  طب اورژانس

 1 اردکان مرد -زن  رادیولوژی

 1 میبد مرد -زن  رادیولوژی

 1 اردکان مرد -زن  پاتولوژی

 1 بهاباد مرد -زن  زنان



71 

 

 1 میبد مرد -زن  چشم

 1 مهریز مرد -زن  چشم

 1 میبد مرد -زن  نورولوژی

 1 اردکان مرد -زن  پوست

 1 میبد مرد - زن پوست

 1 خاتم مرد -زن  عفونی

 1 بافق مرد -زن  عفونی
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 )الف(0جدول شماره 0-2
 

 را در یک نگاه )بدون تفکيک سهميه ها( نشان می دهد. هفتمينو این جدول کل ظرفيت پذیرش دستياری دوره چهل    

 

نام دانشگاه
 

ی 
ی ادرار

ی کلیه و مجار
جراح

 

ن 
کودکا

ی  
ب شناس

آسی
 

ن
ن وزایما

زنا
 

ی
ارتوپد

 

ب
صا

ی مغز و اع
بیماریها

 

ی
ی داخل

بیماریها
 

ی
ی و گرمسیر

ی عفون
بیماریها

 

ق
ب و عرو

ی قل
بیماریها

 

ی
بیهوش

 

ت
ی پوس

بیماریها
ی 

ی عموم
جراح

ب 
صا

ی مغز و اع
جراح

 

ی
چشم پزشک

ی 
رادیوانکولوژ

 

ی
رادیولوژ

ی 
روانپزشک

 

ن
ی سروگرد

ی وجراح
ش گلو وبین

گو
 

ی
ی هسته ا

پزشک
 

ب کار
ط

ی 
ی قانون

پزشک
 

ی
ی و توانبخش

ی فیزیک
پزشک

 

س
ب اورژان

ط
ی 

ی ورزش
پزشک

 

ضا
ب هوا و ف

ط
ی 

ی اجتماع
پزشک

 

                     4     4 7   01 1   01 4 5 01 7 01 4 ارومیه

 4     15 5       1 00 11 1 7 1 01 5 11 05 01 51 1 1 01 7 55 5 اصفهان

       51         4 01 05 1 5 1 11 4 11 01 1 11 5 7 01 4 15 1 اهواز

 5   4 55 1 1 5 5 1 01 15 5 7 7 01 1 11 45 1 15 05 01 11 00 15 4 ایران

                   1 1 1   5 4   1 1 5 1 1 4 5 5 01 1 بابل

       1     5               4   7 4   7     1 5 1   بندرعباس

 1     11 5       5 1 01   5 5 01 1 1 01 5 11 1 01 04 5 1 4 تبریز

 1   5 41 4 01 01 1 05 11 11 4 11 01 01 04 51 51 05 51 00 01 57 11 55 1 تهران

       04           01 00   7   1   01 4 7 01     1   1 1 زاهدان

       01           1 1       1   1 1 01 11 1   1   01 1 زنجان

       1                         5     1     4   5   سمنان
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نام دانشگاه
 

ی 
ی ادرار

ی کلیه و مجار
جراح

 

ن 
کودکا

ی  
ب شناس

آسی
 

ن
ن وزایما

زنا
 

ی
ارتوپد

 

ب
صا

ی مغز و اع
بیماریها

 

ی
ی داخل

بیماریها
 

ی
ی و گرمسیر

ی عفون
بیماریها

 

ق
ب و عرو

ی قل
بیماریها

 

ی
بیهوش

 

ت
ی پوس

بیماریها
ی 

ی عموم
جراح

 

ی مغز و
جراح

 
ب

صا
اع

 

ی
چشم پزشک

ی 
رادیوانکولوژ

 

ی
رادیولوژ

ی 
روانپزشک

 

ن
ی سروگرد

ی وجراح
ش گلو وبین

گو
 

ی
ی هسته ا

پزشک
 

ب کار
ط

ی 
ی قانون

پزشک
 

ی
ی و توانبخش

ی فیزیک
پزشک

 

س
ب اورژان

ط
ی 

ی ورزش
پزشک

 

ضا
ب هوا و ف

ط
ی 

ی اجتماع
پزشک

 

 1   4 55 1 7   4 1 04 11 1 04 01 10 1 50 10 01 11 01 15 17 05 57 00 شهیدبهشتی

 5     01 7     5 1 1 01 4 1 1 01 1 01 01   01 7 01 01 04 11 1 شیراز

                   4 5     4 5   1   1 1 5 5 1 4 1   کاشان

       15         5 1 7 1 4 5 1 4 01 7   01 5 1 1 4 01 5 کرمان

       01         4 1 01 5 5 5 1 1 11 01 1 01 1 4 01 4 01 5 کرمانشاه

       1         5 1 5   4 5 1 5 1 7   1 5 4 7   7 1 گیالن

                   5         1   01 1 1 1 5   1   01   قزوین

     4 1           01 1     5 7   1 1 1 1 5 4 1 4 01   مازندران

 5     11     5 5 1 01 11 5 01 1 05 1 04 04 1 14 1 1 05 1 01 1 مشهد

       1 5       5 1 5 1   5 1 4 7 7 1 1 5 4 1 4 1 1 همدان

       01 5   4   5 5 7   5   4   1 5 1 7   4 1 5 7 5 یزد

   1   01 5           1       5   4     5             ارتش

       1 5       1   5   1   5   5 5   5   4       4 بقیه اله

                   01                                 بهزیستی

       01           05         7   01     05     01   01   کردستان

       01           1 1     1 1   1   01 01   1 01   01   اراک

                             5   1     05 4 4 1   1   اردبیل
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نام
 

دانشگاه
 

ی 
ی ادرار

ی کلیه و مجار
جراح

 

ن 
کودکا

ی  
ب شناس

آسی
 

ن
ن وزایما

زنا
 

ی
ارتوپد

 

ب
صا

ی مغز و اع
بیماریها

 

ی
ی داخل

بیماریها
 

ی
ی و گرمسیر

ی عفون
بیماریها

 

ق
ب و عرو

ی قل
بیماریها

 

ی
بیهوش

 

ت
ی پوس

بیماریها
ی 

ی عموم
جراح

ب 
صا

ی مغز و اع
جراح

 

ی
چشم پزشک

ی 
رادیوانکولوژ

 

ی
رادیولوژ

 

روانپزشک
 ی

ن
ی سروگرد

ی وجراح
ش گلو وبین

گو
 

ی
ی هسته ا

پزشک
 

ب کار
ط

ی 
ی قانون

پزشک
 

ی
ی و توانبخش

ی فیزیک
پزشک

 

س
ب اورژان

ط
ی 

ی ورزش
پزشک

 

ضا
ب هوا و ف

ط
ی 

ی اجتماع
پزشک

 

 

                   5 4       1   1     01   4 1   1   گلستان

                             1   1     04     4   5   شهرکرد

                             1   4     01     1   1   یاسوج

                     1     5 1   7 5   1 5       7   بیرجند

                             5         1         4   بوشهر

                             5   5 4   5         5   لرستان

       1                     1   1 4   1 5   1   01   قم

                     5                 4         5   فسا

                                       01         01   ایالم

       1                               1             شاهرود

                     4           1     1         5   رفسنجان

                                 1     4         5   جهرم

                                 4           4   5   زابل

                                       4     4   4   سبزوار

دانشگاه 

 آزاد 

            4                                       

       1                   5 4   4     1   5 4   1   البرز
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نام دانشگاه
 

ی 
ی ادرار

ی کلیه و مجار
جراح

 

ن 
کودکا

ی  
ب شناس

آسی
 

ن
ن وزایما

زنا
 

ی
ارتوپد

 

ب
صا

ی مغز و اع
بیماریها

 

ی
ی داخل

بیماریها
 

ی
ی و گرمسیر

ی عفون
بیماریها

 

ق
ب و عرو

ی قل
بیماریها

 

ی
بیهوش

 

ت
ی پوس

بیماریها
ی 

ی عموم
جراح

ب 
صا

ی مغز و اع
جراح

 

ی
چشم پزشک

ی 
رادیوانکولوژ

 

ی
رادیولوژ

ی 
روانپزشک

 

ن
ی سروگرد

ی وجراح
ش گلو وبین

گو
 

ی
ی هسته ا

پزشک
 

ب کار
ط

ی 
ی قانون

پزشک
 

ی
ی و توانبخش

ی فیزیک
پزشک

 

س
ب اورژان

ط
ی 

ی ورزش
پزشک

 

ضا
ب هوا و ف

ط
ی 

ی اجتماع
پزشک

 

                                       5             دزفول

                                                 5   بجنورد

 11 1 07 411 41 17 17 01 11 104 111 55 11 11 170 70 514 155 041 545 011 015 555 011 414 71 جمع

  می باشند.این رشته محل جاز به انتخاب موزارت دفاع  رسمی ارتش، ناجا، کادرصرفاً رشته تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...  در*
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  : 5شماره جدول 0-0
 در کشور joint یچرخش یاریدست یجدول برنامه ها

 

مبدا علوم پزشکی و با رعایت سایر مقررات، امکان تغییر دانشگاههای علوم پزشکی نظر دانشگاه  با *توجه مهم:

 وجود خواهد داشت.  5و مقصد مندرج در جدول شماره 

 با شیراز مصوب طبق برنامه چرخشی شیراز فسا 29 داخلی 1

ماه جهت گذراندن دوره تکمیلی  2 شیراز یاسوج 21

بلوك هاي تخصصی به جز نفرولوژي 

 ICUو 

 ماه روتیشن در مشهد  6 مشهد  بیرجند  92

 سال 9سال  9 گلستان  شاهرود  29

ماه جهت چرخش غدد و گوارش در  6 دانشگاههاي دیگر ایالم  29

 9و9بین سالهاي 

کرمانماه دانشگاه  6 کرمان  رفسنجان  29  

  شیراز جهرم 29

جونیت با یکی از  البرز 29

 دانشگاههاي شهر تهران

 

جونیت با دانشگاه علوم  سبزوار 29

 پزشکی مشهد

 

 ماه در سال سوم دستیاري 6-9 شهیدبهشتی آزاد 29

جونیت با دانشگاه علوم  دزفول 29 روانپزشکی 9

 پزشکی اهواز
مابقی  ل اول در دانشگاه دزفولسا 9

 در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

بصورت مشترك با دانشگاه علوم  تبریز زنجان  92

 پزشکی تبریز

بصورت مشترك با دانشگاه علوم  تهران  قزوین  29

 پزشکی تهران 

ماه جهت روانشناسی و رواندرمانی  2 - مازندران 29

 به مرکز آموزشی دیگري اعزام شوند

تا زمان راه اندازي بخش هاي اطفال،  - کاشان 29 عفونی 9
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اعتیاد، سایکوسوماتیك، دستیاران این 

دوره ها را در یکی از دانشگاههاي 

 قطب بگذرانند.

در خصوص تأمین کمبود فیلدهاي  تهران یا شهیدبهشتی اراك  29  

 آموزشی مورد نیاز 

جراحی  9

 مغزواعصاب
باالي ماه تا یك سال در سالهاي 6 تبریز ارومیه  29

 دستیاري

 9و  9سال  شهیدبهشتی کرمانشاه  21

دانشگاه علوم پزشکی  9و  9سال  تهران  مازندران  21

 تهران )بیمارستان سینا( 

 9و  9سال  اصفهان  کاشان  29

 چرخشی ایران  اراك  21

 چرخشی  شیراز همدان  29

لزوم چرخش یکسال با  اهواز 29

 یکی از دانشگاههاي

 برخوردار

دستیاران سال چهارم جهت روتیشن 

یکساله به یکی از دانشگاههاي مشهد 

یا تهران )بیمارستان سینا( یا اصفهان 

 انتقال یابند

 9/1مشترك با مشهد  بیرجند 29

 دوره 

 

جونیت با دانشگاه علوم  البرز 29

پزشکی تهران بیمارستان 

 سینا 

 

جونیت با دانشگاه علوم  بابل 29

 پزشکی مازندران

 

9 ENT 29 بایکی ازدانشگاههاي مجري  کرمانشاه

برنامه مورد تائید دبیرخانه 

 شوراي تخصصی

 

چرخشی با دانشگاه علوم  بقیه ا...)عج( 

پزشکی تهران )بیمارستان 

 امیراعلم(

 ماه سال اول براي اورژانسها 9

طبق یك برنامه آموزشی چرخشی  مازندران بابل  21 ارتوپدي  6

 پیشنهاد با تهران 
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 طبق یك برنامه آموزشی چرخشی بابل مازندران 21

  اصفهان کاشان  29

 9/1چرخش با شهیدبهشتی براي  گلستان 

 دوره
 

جونیت با دانشگاه علوم پزشکی  البرز 29

 شهیدبهشتی

 

بصورت مشترك با دانشگاه تبریز  اردبیل 29

 یك دورهبراي 
 

 تومور،، جهت روتیشن اسپاین زانو، اطفال شهیدبهشتی کرمانشاه 29

 دست، شانه، هیپ

 

طبق برنامه چرخشی با فارابی یا لبافی  تهران  بقیه ا... 99 چشم 9

 ماه( 11) نژاد

 طبق برنامه چرخشی تهران یزد 99

 طبق برنامه چرخشی شهیدبهشتی  گیالن  99

29    

 مشترك  تهران بندرعباس 21 کارطب  9

یکی از دانشگاههاي  کاشان 21 رادیولوژي 2

 معتبر قطب 

جهت آموزش رادیولوژي کودکان، 

 زنان و اقدامات مداخله اي

  کرمان رفسنجان 29

92 

 

مشترك با دانشگاه علوم  بیرجند

 پزشکی مشهد
در گرایشات اینترونشن ، اطفال 

MRI ماه در طول  6مجموعاً به مدت

 دورة دستیاري 

)ایجاد دوره هاي چرخشی  همدان 29

بین دانشگاهی براي رفع 

برخی کمبودها به مدت 

 ماه( 19-6

 

و  جونیت با تبریز ارومیه 26

 دانشگاه آتاتورك

 

جونیت با دانشگاه علوم  ارتش 29

 پزشکی تهران

براي پوشش بخش هاي چرخشی 

 رادیولوژي کودکان و زنان 

جونیت با دانشگاه علوم  بقیه ا...)عج( 29

 پزشکی ایران
براي بخش هاي چرخشی رادیولوژي 

 کودکان و زنان 

 حداقل نیمی از طول دوره  دانشگاه شیراز فسا 29
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زنان و  19

 زایمان

عنوان دانشگاه بطور مشترك با تبریز)به  تبریز اردبیل 29

 معین(

 سال  9سال  9 شیراز یاسوج  29

)چرخش با یکی از  بندرعباس 99

 دانشگاههاي معتبر(

براي  دوره روتیشن آنکولوژي  به 

تهران بیمارستان امام خمینی )ره( می 

 فرستند

جونیت با دانشگاه  البرز 29

 علوم پزشکی قزوین

 براي یك دوره 

دانشگاه جونیت با  سبزوار 29

 علوم پزشکی مشهد

دو سال اول سبزوار مابقی دانشگاه 

 علوم پزشکی مشهد

11 

 کودکان

 ماه 9-6به مدت  مشهد بیرجند 29

 به بعد 9ماه از سال  6-9حداقل  دانشگاههاي دیگر ایالم 29

 شیراز یاسوج 29
ماه جهت گذراندن بلوك هاي فوق  6

 تخصصی

 مشترك مشهد سبزوار 29

    

 بوشهر 26
جونیت با دانشگاه 

 شیراز
 

 مشترك با مشهد بجنورد 29
ماه نیمه دوم  6مدت یکسال از دوره ) 

 ماه اول سال سوم ( 6سال دوم و 

 جهرم 26
جونیت با دانشگاه 

 شیراز
 

19 

 بیهوشی

 شیراز بندرعباس 92

روتیشن با دانشگاههاي دیگر جهت 

دوره چرخشی بیهوشی اطفال و 

 توراکس

 دستیاري 9یا  9سال  کرمان رفسنجان 29

 دو سال آخر دستیاري شیراز جهرم 29

 - اصفهان شهرکرد 29
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 طول دوره در دانشگاه شهیدبهشتی 9/1 شهیدبهشتی سمنان 29

  اصفهان کاشان 29

 تهران قم 29
سال سوم دوره دستیاري جهت 

 ICUفیلدهاي توراکس در 

 بهشتیشهید  لرستان 29
-توراکس–جهت بخشهاي مراقبت ویژه 

ENT 
 

 بیرجند 29
مشترك با دانشگاه 

 مشهد
 

 یاسوج 29
بصورت مشترك با 

 دانشگاه شیراز

دو سال اول در دانشگاه یاسوج مابقی 

 در دانشگاه شیراز

 زابل 29
بصورت همکاري با 

 دانشگاه زاهدان
 

19 
 

 

جراحی 

 عمومی
 

 

 

 

 

 سال 9سال  9 شیراز یاسوج 29

 دستیاري 9و  9سال  اهواز لرستان 29

 سال آخر 9براي  مشهد بیرجند 29

  زنجان 29
چرخش با انیستیو کانسر تهران و تأمین 

 شهریه مربوطه

 مستقل******  شهرکرد 29

  تهران قم 29

    

 شیراز بوشهر 
ماه در  19ماه در سال دوم و مجموعا  6

 9و9سالهاي 

19 

 

طب 

 اورژانس

  تهران اراك 29

 جهت مسمومیت مازندران شاهرود 29

  ایران قم 29

 - زاهدان 29

 6پیشنهاد می گردد دستیار سال آخر حداقل 

ماه از دوره آموزشی بخش اورژانس خود 

 را در آن دانشگاه بگذرانند

 سمنان 26
چرخش با یکی از 

 دانشگاههاي تهران
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19 
 - همدان 29 پرتودرمانی

چرخش با تهران یا شهیدبهشتی )جرخش 

 طول دوره( 9/1حداقل 

16 

 ارولوژي

 بابل 26
جونیب با دانشگاه علوم 

 پزشکی شهیدبهشتی
 

 زاهدان 26
در یکی از  9/1

 دانشگاههاي معتبر
 

19 

پزشکی 

 ورزشی
 مازندران 29

مشترك با یکی از 

دانشگاههاي شهر 

تهران )براي سال آخر 

 دستیاري(

 

بیماریهاي  19

مغز و 

 اعصاب

  مشترك با مشهد بیرجند 29

 مشترك با تبریز اردبیل 29
دو سال اول در دانشگاه اردبیل و مابقی 

 در دانشگاه تبریز

بیماریهاي  12

قلب و 

 عروق

 بیرجند 29
بایکی از دانشگاههاي 

 تیپ یك

ماه اول(یکماه دوره اکو،یکماه 6) 9درابتداي سال 

 بازتوانی قلبیهفته  9دوره قلب کودکان ، و 

 

 

 :سهمیه بورسیه نیروهای مسلح 6جدول شماره  4-5
 است.یافتهتخصیصمسلحنیروهای بورسیهسهمیهمتقاضیانبه مازاد به صورت این ظرفیت 
 

محل باا اساتفاده  –حداكثر یك نفر در هر رشته  زیردر سقف ظرفیتهای اعالمی در جدول *

 از مزایای پذیرش بصورت بورسیه نیروهای مسلح مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
 

در این دوره در رشته تخصصی چشام پزشاکی در دانشاگاههای علاوم پزشاکی گایالن و **

 شهید صدوقی یزد پذیرش با استفاده از بورسیه نیروهای مسلح انجام نخواهد شد

 

در این دوره در رشته تخصصی طب كار در دانشگاه علوم پزشکی  بندرعباس پذیرش با  ***

 استفاده از بورسیه نیروهای مسلح انجام نخواهد شد.

 

 

 



81 

 

 

 

 .استيافتهتخصيصمسلحنيروهاي بورسيه سهميهمازاد به متقاضيانبه صورتاین ظرفيت

 

 
 
 

دارای مجوز آموزشی جهت  بالینیتخصصیهایرشتهکلیهدر پذیرش ظرفیت حداکثر دانشگاه

 متقاضیان استفاده از بورسیه نیروهای مسلح

 1 اراك

 1 اردبیل

 2 ارومیه

 4 اصفهان

 2 اهواز

 4 ایران

 1 بابل

 1 بندرعباس

 4 تبریز

 5 تهران

 1 زاهدان

 1 زنجان

 1 سمنان

 1 شهركرد

 5 شهیدبهشتي

 2 یزدشهیدصدوقي

 4 شیراز

 1 قزوین

 1 كاشان

 1 كردستان

 1 كرمان

 1 كرمانشاه

 1 گلستان

 1 گیالن

 2 مازندران

 5 مشهد

 2 همدان
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 :اسالميسپاه پاسداران انقالبسهمیه بورسیه ظرفیت پذیرش در  7جدول شماره  4-6
 

 مردظرفیت  زنظرفیت  ظرفیت كل رشته تخصصي

 1 1 2 جراحي عمومي

 1  1 جراحي استخوان و مفاصل

 2 1 3 بیهوشي

 1  1 بیماریهای قلب و عروق

 2 1 3 بیماریهای داخلي

 1 1 2 جراحي كلیه و مجاری ادراری 

 1  1 گوش گلو و بیني و جراحي سرو گردن

 1  1 چشم پزشکي

 4  4 طب اورژانس

  2 2 رادیولوژی

 


