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 بسم  محرلا نمحرلا هللا

 

 :مقدمه

ندگان و پژوهندگان عرصه علم يپو يتمام يق برايتوف يزد منان و آرزويكران به درگاه ايببا سپاس      

رش دانشجو در يآزمون پذ يط برگزاريضوابط و شرا ،زيداوطلبان عز يبرا يد سربلنديو ام يو آگاه

 يانسان يروين نيبا هدف تام 94سال  يگروه پزشك يهاوسته رشتهيارشد ناپيقطع كارشناسم

 .گرددير اعالم ميمتخصص به شرح ز عهد ومت

را  آموزش پزشكي مركز سنجش يه هايه اطالعيباشند كليداوطلبان ملزم م :ار مهم يتذكر بس

بعبارتي تنها مرجع اعالم موارد . ند ينما يريگيبا دقت مطالعه نموده و پ 49 دهه دوم مهرماهتا 

ه ادعا است هرگون يهيبد. باشداينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي مي مانهمربوطه سا

الزم ).رش نخواهد بود يمورد پذ در سايت درج شده يه هاياطالع درخصوص عدم اطالع از مفاد

 . (است هر هفته سايت مركز سنجش آموزش پزشكي رويت گردد

و هم اکنون . شده استاعالم  2الزم به توضيح است منابع آزمون طي اطالعيه شماره 

 .باشدقابل دریافت میدر قسمت منابع،   http://sanjeshp.ir از طریق آدرس 

 

 آزمون يضوابط و نحوه برگزار -بخش اول

  

  

و مراحل  يليتحص ر در تمام ادواريط زيشرا يدارا باشند كهيمجاز به شركت در آزمون م ينيداوطلب 

 :باشند  يشغل

  اد به مواد مخدريو عدم اعت يبه تناسب رشته انتخاب يجسم ييناتواو   سالمتاز  يبرخوردار _1 

 مختلف كشور  يمتداول در آزمونها يط عموميه شرايواجد كل_ 2

  يان مندرج در قانون اساسياز اد يكيا ين اسالم ين مبياعتقاد به د _ 3

 ران يا ياسالم يو عدم مخالفت با نظام جمهور يرفتن قانون اساسيپذ_ 4

 از آنها  يمحارب و ملحد و هوادار يبه احزاب و گروهها يالتيتشك يبستگعدم وا_ 5

 يفرينه كيشينداشتن سوء پ_ 6

  يعدم اشتهار به فساد اخالق_ 7

 

 

 

 : يليت تحصيوضع -1

 داشتن شرایط عمومی ورود به دوره آموزش عالی -1-1

ه پزشـکی و مـدار  ، دکتـری عمـومي گـرونشنامه كارشناسي، کارشناسی ارشددارا بودن دا -2-1

هـاي امتحـاني كارشناسـي ارشـد بـر اسـاس باالتر متناسب با رشته تحصيلی مورد تقاضا در رشـته

:شرايط اختصاصي  –ب   
 

 :شرايط عمومي  –الف 
 

http://sanjeshp.ir/
http://sanjeshp.ir/


  49 دفترچه آزمون كارشناسي ارشد سال  

                                                                                                                                        

3 

 

هـای داخـل یـا از یکـی از دانشـگاه( 1جـدول شـماره  مطابق) امتحانی مدارك مورد پذيرش هر رشته

-قيقـات يـا وزارت علوم،تحخارج از کشـور حسـب تاييـد وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـكي 

 .مربوطهتوسط دانشگاه  11/6/49و يا گواهي مبني بر فارغ التحصيلي تا تاريخ وفنآوري 

كه طبق مدارك مورد پذيرش جدول مذكور نسبت به انتخاب رشته امتحاني اقدام  انیداوطلب -1تبصره

دوره  و، پذیرش ننمايند در هر مرحله از روند برگزاري آزمون اعم از بررسي مدارك، اعالم نتايج 

 .تحصيل، از روند سنجش حذف و از ادامه تحصيل محروم خواهند شد

شناسي قيد مدرك مورد پذيرش مقطع کارشناسی ميكروب بعنوان مثال اگر در رشته امتحاني، 

بوده ورشته زيست شناسي با گرايش در مقطع کارشناسی  شناسيگرديده منظور رشته ميكروب

 .دباشميكروبيولوژي مورد پذيرش نمي

در  12ميانگين کل کمتر از  و همچنين دارندگان دارندگان مدر  معادل، گواهی اتمام دوره -2تبصره 

های علوم مقطع کارشناسی، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته رشته

 .باشند پزشکی نمی

در  يلير مقاطع تحصياا سيارشد و  يكارشناس يهادر دوره زمان هم ليعدم اشتغال به تحص -1-1

هنگام ه ب).كشور يقاتيو تحق يموسسات آموزش سایر وهاي ديگر ويا دانشگاه دانشگاه همان

 (و طول تحصيل قبولی در آزمون

تاريخ  33بر اساس آيين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب جلسه -9-1

مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته  تحصيل در ريزي علوم پزشكي،شوراي عالي برنامه 18/5/89

 .باشدبنابراين هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع مي .باشدتمام وقت مي

داوطلبان شاغل قبل از ثبت نام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه 

ز قبولي به دانشگاه مربوطه ارائه تا در صورت لزوم پس ا .تحصيل دريافت و آنرا نزد خود نگهدارند

 . نمايند

ل شوند مجاز به يفارغ التحص 11/6/49خ يكه حداكثر تا تار يان ترم آخر تنها در صورتيدانشجو-5-1 

 .شركت در آزمون خواهند بود

در  و نموده شركت يو آموزش پزشك درمان ،وزارت بهداشت در آزمون 94كه سال  يكسان -6-1

یا عدم ثبت پس از ثبت نام  و شوندرفته يپذ باشد،که تحصيل در آنها رایگان می ها و مراکزیدانشگاه

 يهيبد .شندباينم 95، مجاز به شركت در آزمون سال دهندل انصراف ياز ادامه تحص در دانشگاهنام 

 يت بدويهئ بهن امر، داوطلب متخلف محسوب شده و يت اياست در صورت محرزشدن عدم رعا

بصورت پرداخت مراکزی که  ها ودانشگاه افرادی که در .شد خواهد معرفي مونهاتخلفات آز يدگيرس

 .پذیرفته شوند مشمول این محروميت نخواهند بود شهریه

شرکت نموده و پس از پذیرفته شدن ثبت  وزارت بهداشت 14آزمون سال کسانی که در  -7-1

 .این آزمون را ندارند  حق شرکت در ساله دليل محروميت یکه اند ، بنام ننموده و یا انصراف داده

و به هئيت بدوي رسيدگي عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلف محسوب شده درصورت محرز شدن 

 .تخلفات آزمونها معرفي خواهد شد

 ،پذیرفته شدگان مراکز پذیرنده با شهریه مبنی بر اینکه اتالزم به ذکر است براساس مصوب

 93در آزمون سال  افرادی که ،ا دارندبعدی رحق شرکت در آزمون درصورت عدم ثبت نام یا انصراف 
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درصورت عدم ثبت نام یا  ،بوده شدگان مراکزی که تحصيل آنان بصورت پرداخت با شهریهپذیرفته

 .و مجاز به شرکت در این آزمون هستند نبودهانصراف، مشمول محروميت یکساله 

ه در مقطع كارشناسي ارشد از آمـوزش رايگـان چنانچ آموختگان مقطع كارشناسي ارشددانش -8-1

متقاضـی ( 1جدول شـماره مطابق )با مدارك تحصيلي مقطع كارشناسي خود و مجددا  برخوردار بوده

-هـایی کـه تحصـيل در آنهـا رایگـان مـیدر صورت قبولی در دانشـگاهباشند شرکت در این آزمون می

 . باشندميملزم به پرداخت شهريه باشد، 

مطـابق جـدول )هايي كه مدرك مـورد پـذيرش آنهـا كارشناسـي ارشـد درج شـده در رشتهفقط  البته

هسـتند مجـاز بـه شـركت در آزمـون رشـته مربوطـه و ( مدارك تحصيلي مورد پـذيرش آزمـون هـر دوره

-هدر صـورت قبـولی در دانشـگا، (مانند آموزش پزشکی، سالمت و رسانه و نظـارت بـر امـور دارویـی)

باشـند شته پذيرفته شده ميملزم به پرداخت شهريه در ر باشد،ها رایگان میهایی که تحصيل در آن

انـد، ملـزم بـه و چنانچه در رشته قبلي در مقطع كارشناسي ارشد از آمـوزش رايگـان برخـوردار نبـوده

  . باشندپرداخت شهريه نمي

ارشد  يان مقطع كارشناسيك از دانشجويچ يبه ه يو آموزش پزشك، درمان وزارت بهداشت-4-1

 .دينماياعطا نم يليبورس تحص

 .باشد می ههای مربوطشرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئين نامه -10-1

-يا از ادامه تحصيل منصرف ميدانشجویان دوره کارشناسی ارشد که از تحصيل محروم  -11-1

توانند مجدداً در آزمون کنند، می با دانشگاه محل تحصيل خود تسویه حساب پس از اينكه، شوند

تواند در دانشجوی محروم ازتحصيل نمی) شرکت نمایند های کارشناسی ارشد ناپيوستهورودی دوره

 .(شرکت نماید آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته قبلی خود

 سال سابقه 2ريزي علوم پزشكي ، دارا بودن حداقل شوراي عالي برنامه اتمصوب بر اساس -12-1

 (1مدارك مورد پذيرش براي رشته امتحاني بر اساس جدول شماره) مدرك كارشناسيكار باليني با 

کليه داوطلبان برای هاي بيمارستاني جهت شركت درآزمون مقطع كارشناسي ارشد در بخش

 -ج ،هاي ويژه نوزادانپرستاري مراقبت-ب ،هاي ويژهپرستاري مراقبت-الفهاي رشتهمتقاضی 

 . باشدضروري ميتكنولوژي گردش خون -رژانس دپرستاری او

سال سابقه كار باليني داشته  2بايست مي 11/6/49تاريخ تا حداقل واجدين شرايط : تذكر مهم

 .باشند

-شواری معين شورای عالی برنامه 6/11/92براساس یکصدو بيست و دومين جلسه مورخه  -11-1

مرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی ميانگين کل ن% 51ریزی علوم پزشکی کسب حدنصاب 

نمره کل آزمون جهت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپيوسته % 31هررشته و کسب حداقل 

 .های علوم پزشکی با رعایت سایر شرایط و مقررات الزامی استرشته
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 : يعموم فهيت وظيوضع -2

 1394ناپيوسته سال  شکیهای گروه پزرشته كارشناسي ارشد دوره داوطلبان مرد كه در آزمون

، يكي از شرايط (و ثبت نام  قبولي قطعي)م پذيرش در دانشگاه كنند، الزم است به هنگاشركت مي

در غير اين صورت  ،و مقررات وظيفه عمومي دارا باشندمشروحه زير را از لحاظ وضعيت مشموليت 

 .مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود 

 .تدارابودن كارت پايان خدم -1-2

 .(ايثارگران و موارد خاص پزشكي، كفالت،) دارابودن كارت معافيت دايم -2-2

دارندگان مدر  کارشناسی متولد )واجدین شرایط معافيت سنی عنایت مقام معظم رهبری  -3-2

كارت معافيت دائم  ،اين قبيل مشموالن بايد پس از اعالم قبولي و در زمان ثبت نام( و ماقبل 1353

 .را ارائه نمايند ( عنايت مقام معظم رهبري معافيت سني )

 .و قبل از آن به شرط اينكه تغيير سن نداده باشند  1344متولدين نيمه اول سال  -4-2

مشموالن داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه زمان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه  -5-2

 .باشد( مندرج در برگ اعزام)قبل از تاريخ اعزام به خدمت 

الزم است در باشد،افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي دانشگاه مي –تبصره 

ه و درصورت قبولي در دانشگا بدیهی است. به خدمت اعزام شوند( مندرج در برگ اعزام)تاریخ مقرر 

ر غير اين صورت د. ، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شددارا بودن ساير شرايط و ضوابط

 .غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود 

در سنوات مجاز تحصيلي فارغ  31/6/94دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ  -6-2

 .شوند التحصيل مي

فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ التحصيل شده و از  -7-2

فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك سال سپري نشده  تاريخ

 .د باش

خود را معرفی و برای آنان برگه اعزام بدون غيبت صادر شده  کسانی که در مهلت یکساله،-تبصره

 .است چنانچه پيش از اعزام بخدمت در دانشگاه پذیرفته شوند مجاز به ادامه تحصيل خواهند بود

داوطلبانی که مدت تحصيل آنان در مقطع کارشناسی بيش از سقف مجاز تحصيلی به طول *

 .ندارندانجاميده، شرایط استفاده از معافيت تحصيلی در مقطع باالتر را 

ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و خانهها و يا وزارتكاركنان متعهد خدمت در سازمان -8-2

 .براي ادامه تحصيل  هي سازمان مربوطموافقت باالترين مقام اجراي

وهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان ركاركنان پايور شاغل در ني -9-2

 .براي ادامه تحصيل  همربوط

 .ب علوم ديني دارنده مدرك معادل كارشناسي مورد تيييد و داراي معافيت تحصيلي حوزه طالّ  -11-2

ه خراسان و اصفهان تيييد ه يا مركز مديريت حوزه علميّ هاي علميّ ديريت حوزهشرطي كه مركز مبه *  

زات آن در دانشگاه نيز تحصيل نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موا

اين گونه . بالمانع است، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه كند، با همان معافيت تحصيلي حوزه

. ثبت نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند دانشجويان براي
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ادامه تحصيل  ،اي را خاتمه يافته اعالم كنده معافيت تحصيلي طلبهبديهي است هر موقع حوزه علميّ 

 .و صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي استتطبيق و احراز شرایط وي در دانشگاه منوط به 

 .در مدت اعتبار آن... ( پزشكي، كفالت و يا ) بدون غيبت ن داراي برگه معافيت موقتمشموال -11-2

این دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافيت موقت،بدون معافيت تحصيلی مجاز به ادامه تحصيل *

 .باشندنمی

 .غيبت اوليه دارای مدر  کارشناسی فاقد( سربازان در حال خدمت)كاركنان وظيفه  -12-2

این دسته از کارکنان پس از اعالم قبولی از سوی دانشگاه، با ارائه گواهی اشتغال به خدمت از *

یگان مربوط و صدور مجوز تحصيل از سوی وظيفه عمومی به شرط این که دانشجوی اخراجی نبوده 

 .باشند برای ادامه تحصيل، از خدمت ترخيص خواهند شد

رسد مجاز به شركت در به اتمام مي 31/6/94ن تا تاريخ اي كه خدمت آناوظيفهكاركنان  :تبصره

يا كارت اتمام خدمت باشند ليكن بايد پس از قبولي و موقع ثبت نام در دانشگاه، گواهي آزمون مي

 . پايان خدمت ارائه نمايند

ها درصورتي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي انصراف داده و دانشجويان انصرافي دانشگاه -13-2

ن از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد همچني

از امتياز ( به بعد 22/8/91از تاريخ )اينكه قبالً  همضافاً مشروط ب. سال سپري نشده باشد بيش از يك

 .استفاده نكرده باشندانصراف يك بار 

 

 :   تذكر

، در دانشگاهباشند و درصورت شركت درآزمون و قبولي نمي مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل(1

 .باشند آنان نمي ها مجاز به ثبت نام ازتحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه مجوز

شرایط ها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم، دانشجويان اخراجي دانشگاه(2

 .داشتاستفاده از معافيت تحصيلی را نخواهند 

دانشجویان شاغل به تحصيل در دوره کارشناسی ارشد و فارغ التحصيالن این دوره مجاز به (3

 .باشندشرکت مجدد در این آزمون از نظر معافيت تحصيلی نمی

این دسته از کارکنان درصورت . باشندکارکنان وظيفه مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت نمی(4

نداشتن غيبت اوليه و دارابودن سایر شرایط، جهت ادامه تحصيل از  قبولی در دانشگاه در صورت

 .خدمت ترخيص خواهند شد

  .باشدمدت تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر سه سال مي( 5

 

      :راپزشكان يقانون خدمت پزشكان و پشرايط شركت مشمولين  -1

كارشناسي ارشد، دكتري  كارشناسي، ني،در يكي از مقاطع كاردا ،چنانچه رشته تحصيلي   

بايد جهت شركت در آزمون مذكور،  داوطلب ،باشدهاي مورد نياز وزارت بهداشت از رشتهعمومي 

بعبارتی پس از قبولی در آزمون  .مشخص نمايد دقيقاً را طرح نيروي انساني قانوني ت اوضعيت خدم

واجد شرایط نباشد، قبولی فرد لغو گردیده و یا در کليه مراحل قبل و بعد از آزمون و دوران تحصيل 

 .طبق ضوابط برخورد خواهد شد 
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یـا )بـار  تواننـد صـرفاً يـكمـيمشـمول طـرح نيـروي انسـاني هاي پيراپزشـكي داوطلبان رشته-1-3

 در آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط (دردوران دانشجویی یا در اولين آزمون بعد از فراغت از تحصيل

تعهدات مربـوط بـه  ،در آزمون مذکور مضافاً اینکه در صورت پذیرفته شدن .ركت نمايندو غير مرتبط ش

 .مقطع كارشناسي كماكان به قوت خود باقي استطرح نيروی انسانی 

پس از برگزاری آزمـون ترم آخر دانشجويي بوده و  ،93سال  افرادي كه به هنگام ثبت نام در آزمون: 1تبصره 

رکت کـرده و پذیرفتـه نشـده باشـند در آزمـون شـ 93اند ، چنانچه در آزمون سـال مذکور فارغ التحصيل شده

التحصيلي آنها حداكثر بيش از يك سال از زمان فارغ، 94سال درصورتی که بهنگام ثبت نام در آزمون 94سال 

شـركت  توانند يكبار ديگر در آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و غيـر مـرتبطميسپری نشده باشد، استثناً 

بعـد از  و 95قابل اجرا بوده و در آزمـون سـال  94ن سال صرفاً برای آزمو تبصره الزم به ذکر است این .نمايند

  .باشدقابل اجرا می 1بند صرفاً آن 

در صـورت قبـولي در  ،افراد خدمات قانوني طـرح نيـروي انسـاني را شـروع كـرده باشـند اگر این مضافاً اینکه

-انجام خدمت تسويه حساب نموده و ادامه طرح موكول به بعد از اتمام تحصيل مي آزمون، با دانشگاه محل

 . شود

 بعـد از فراغـت از تحصـيل يك بـار در آزمـونافرادي كه مشمول طرح نيروي انساني بوده و : 2تبصره 

مجاز به شركت بوده و درصورتی اند مكلف به انجام خدمات قانوني پذيرفته نشده ليشركت كرده و

را بـه اتمـام  هخدمات مربوطـ 31/6/94تا تاريخ پس از شروع طرح كه  باشندآزمون مياین  درمجدد 

بايست بديهي است اين افراد در صورت شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد مي. برسانند

 .گواهي پايان طرح را به عنوان يكي از مدارك الزامي به دانشگاه محل تحصيل ارائه نمايند

قـانون خـدمت ه بـ التحصيالن مشمول قانون طرح نيروي انسـاني كـه خـدمات مربـوطارغفكليه -2-3

توانند با ارائه مـدرك اند مييا از انجام اين خدمات معاف گرديدهپزشكان و پيرا پزشكان را انجام داده 

 .در آزمون كارشناسي ارشد شركت نمايند( پايان طرح يا معافيت و ) مربوطه 

دوره  انجـامپيام آوران بهداشت در حال متقاضياني كه به عنوان براي ر آزمون شرايط شركت د -3-3

 .باشد باشند همانند همه مشمولين خدمت وظيفه عمومي ميضرورت خود مي

هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسـازي بشـرط اتمـام خـدمات موضـوع فارغ التحصيالن رشته -4-3

مجاز بـه شـركت در و يا معافيت از انجام آن،  ،31/6/94قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان تا تاريخ 

 .باشندآزمون مي

بـدون محـدوديت  تحت عنـوان اسـتعدادهاي درخشـان، پيراپزشكيهاي التحصيالن رشتهفارغ -5-3

 .شركت نمايند كارشناسي ارشدتوانند در آزمون ورودي مي

و خـدمات  باشـندمـينسـاني هاي مورد نياز وزارت بهداشت كه مشمول طـرح نيـروي ارشته -6-3

 پزشـكي، دندانپزشـكي، داروسـازي،: عبارتنـد از اجباري انجام دهنـد، مربوط به طرح را بايد بصورت

هـاي پزشـكي، پرسـتاري ، علوم آزمايشـگاهي، فوريـت، راديولوژيپرستاري، اتاق عمل، هوشبري

 .دندانپزشكي و بهداشت دهان 

ــذقــانون فــوقمشــمول  هــايســاير رشــته -7-3  شــركت در آزمــون كارشناســي ارشــد كر از نظرال

 .محدوديتي نخواهند داشت

اتباع خارجی درصورتی که در زمان فراغت از تحصيل دارای شناسنامه ایرانی باشند مشمول  -8-3

 .باشندقانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان می
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پذيرش قبـولي آنهـا لغـو افرادي كه موارد فوق الذكر را رعايت ننموده و پذيرفته شوند ، پس از  -9-3

 .شده و قوانين هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونها درخصوص آنها اجرا خواهد شد 

 

 :تعهدات -9

ان اقدام به اخذ تعهد رفته شدگيرنده بر اساس ضوابط و مقررات وزارت متبوع از پذيدانشگاه پذ

 . خواهد نمود

 

 :ط  استفاده از آنهايمختلف و شرا يه هايسهم  -5

پس از اتمام مهلت  ه آزمونير سهمييند و تغيه خود دقت نمايست در انتخاب سهميباين ميداوطلب

ا يو  شريپذ: صورت  در هر .)باشد ير نميپذك از مراحل آزمون امكانيچ يدر ه ويرايش اطالعات،

 (داوطلب رش يعدم پذ

تحصيالت تكميلي و  هايبرقراري عدالت آموزشي درپذيرش دانشجو در دوره بر اساس قانون

 عبارتستهاي انتخابي مجلس شوراي اسالمي،سهميه 29/1/89تخصصي مصوب جلسه علني 

 :از

 .از ظرفيت كل %( 21) -رزمندگان  هيسهم-1-5

 ایثارگرانی که فقط مدت حضور داوطلبانه در جبهه را دارند-5-1-1شامل)

    (جامعه هدف بنياد شهيد-2-1-5 

 .از ظرفيت كل %(81) - آزاد هيسهم-2-5

 (ارتش  -آزاد: ج  بقيه هللا-آزاد: ب   آزاد عادی : شامل الف)

مازاد بر % 11بصورت ( با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي)استعداد درخشان  سهميه-3-5

 . كلپذيرش  ظرفيت

براي هرسهميه درصورت كسب حدنصاب فقط به تعداد ضريب مربوط به محل درهر رشته :1تذكر 

-نفر مي 51اگر ظرفيت پذيرش يك رشته  مثالً . شوددانشجو پذيرفته مي%( 21و% 81)هآن سهمي

و مازاد بر ظرفيت پذيرش  .نفر به سهميه رزمندگان اختصاص دارد 11نفر به سهميه آزاد،  31باشد 

 .نفر براي بدون آزمون اختصاص دارد 5نفر براي با آزمون و  5براساس آيين نامه استعداد درخشان  

نمره آخرين فرد % 81يكي از شرايط سنجش در سهميه رزمندگان كسب حدنصاب : 2ر تذك

 1بعنوان مثال ممكن است فردي حائز رتبه . باشدميمحل در هر رشتهپذيرفته شده سهميه آزاد 

 .پذيرفته نشود عدم كسب حد نصاب الزمدر سهميه رزمندگان باشد ولي بدليل 

نصاب توسط رزمندگان ظرفيت آن به سهميه آزاد اختصاص در صورت عدم كسب نمره حد : 1تذكر 

 .يابدمي

نمايند بيش از تعداد اگر تعداد افرادي كه در سهميه رزمندگان نمره حدنصاب را كسب مي : 9تذكر 

ظرفيت پذيرش براساس ضريب مربوطه باشد، براساس ظرفيت و به ترتيب اولویت نمره، پذیرش 

 .اضافي پذيرش نخواهد شد پذيرد و هيچگونه ظرفيتصورت مي

در صورتي كه هر يك از شركت كنندگان در سهميه رزمندگان موفق به كسب نمره قبولي  : 5تذكر 

 .آزاد محسوب خواهد شدسهميه جزو  ،در سهميه آزاد گردد
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و به نسبت مدت حضور در جبهه فرد  1نمره رزمندگي بعنوان نمره يك درس با ضريب  : 6تذكر 

 .گرددمي محاسبه و اعمال 

بدون در نظر گرفتن نمره   ،سنجش شركت كنندگان سهميه رزمندگان در سهميه آزاد :7تذكر 

 .پذيردرزمندگي صورت مي

ظرفيت مربوط به آيين نامه استعداد درخشان در صورت وجود فرد متقاضي واجد شرايط  :8تذكر 

درخشان آن دانشگاه  ظرفيت مازاد استعدادصورت ندر غير اي. معرفي شده تكميل خواهد شد

 .تكميل نخواهد شد

 

در هر رشته تحت عنوان سهميه  رشيپذكل ت يظرفاز  %20حداكثر :ه رزمندگان يسهم -1-5

ايثارگران و  –بسيجیبه رزمندگان  "5-1-1"در بندهاي مندرج بر اساس شرايط داوطلب رزمندگان 

فرزند و  - -و باالتر%  25 جانباز – آزاده همسر و فرزند -آزاده -شاهد همسر و فرزندبه  –" 2-1-5"

ط سنجش در ياز شرا يكي .اختصاص دارد مفقود االثرفرزند و همسر  -و باالتر%  25همسر جانباز 

-ه آزاد در آن رشتهيسهم رفته شدهين فرد پذينمره آخرحدنصاب  % 81حداقل كسب  ،هيسهماین 

پس از  طه را كسب ننمايد و ياحد نصاب مربو داوطلب بديهي است در صورتيكه. باشديم محل

همچنين . رش نخواهد بودپذي اولويت، واجد ايدتكميل ظرفيت پذيرش، حدنصاب الزم را كسب نم

 . پذیردهيچگونه تغيير در سهميه صورت نمی ،پس از اتمام مهلت ثبت نام

ه يصالحو ا يجيورود رزمندگان داوطلب بس يالت برايجاد تسهيقانون ا ين نامه اجرائيبر اساس آئ

 .نديه رزمندگان استفاده نمايتوانند از سهم يم ريافراد ز ،آن يبعد يها

 :سهميه رزمندگان شامل

  : و ایثارگران يجيرزمندگان بس -1-1-5

ن نامه ييچهارگانه ماده مذكور در آ يو تبصره ها 1كه براساس ماده  يجيبس رزمندگان -1-1-1-5

به دانشگاهها و  يجيزمندگان و جهادگران داوطلب بسورود ر يالت برايجاد تسهيقانون ا يياجرا

ا متناوب ي يماه متوال 6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359خ ياز تار يموسسات آموزش عال

الزم است ضمن  ،اند ه باطل حضور داشتهينبرد حق عل يجبهه ها ياتيداوطلبانه در مناطق عمل

صرفاً "مستضعفين ناجا، ودجا، سازمان بسيجآجا، سپاه، )هاي نيروهاي مسلح سازمانمراجعه به 

و  ه رزمندگانيل فرم مخصوص استفاده از سهمينسبت به تكم، " ( براي نيروهاي رزمنده بسيجي

اقدام  بر اساس سازمان مربوطه رقمي مربوط به سهميه رزمندگان خود 12كد رهگيري  دريافت

ه درج سهميه و كد رهگيري خود اقدام و سپس در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي آزمون نسبت ب كرده

  .رديقرار گ ييد نهايمورد تائمربوطه تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد نمايند 

در صورت اشتباه وارد نمودن  بدیهی است. الزم است داوطلب در وارد نمودن کد خود دقت نماید) 

ا ارگان مذکور امکانپذیر نبوده و درصورت عدم تيیيد سهميه مربوطه از سازمان ی رهگيری کد

در نهايت .( شناسایی توسط هر یک از سازمانها، این سهميه برای داوطلب حذف خواهد شد

برای  م.دفتر خدمات و طرح حكمت معاونت نيروي انساني ستاد كل ن-الفتاييديه نهايي توسط 

به مركز سنجش آموزش  ان بسيجیسازمان بسيج مستضعفين برای رزمندگ -متقاضيان ایثارگر  ب

 .گرددپزشكي ارسال مي
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داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان سازمان بسيج مستضعفين ، الزم  :تذكر مهم 

نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه محل نگهداري پرونده، است ضمن مراجعه به 

مايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت رقمي اقدام ن 12كد رهگيري دريافت رزمندگان و نيز 

اين افراد موظفند سپس در فرم .نام توسط سازمان بسيج مستضعفين مورد تائيد نهايي قرار گيرد 

 . ثبت نام اينترنتي آزمون نسبت به درج سهميه و كد رهگيري خود اقدام نمايند 

مام مهلت ثبت نام پذیرفته نخواهد رقمی رزمندگان، بعد از ات 12بدیهی است اعالم کدرهگيری 

 .  شد 

 .شود  ين مييدفاع تع يعال يبراساس مصوبات شورا ياتيمناطق عمل : 1تبصره 

ن تعهدات و يفه و همچنيا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظيمدت حضور  : 2تبصره 

 6ز طرح يو ن بههدر ج ينظام يهاها و ارگانها، سازمانوزارتخانه پرسنل يخدمت يهاتيمامور

 .شود ينم ي، حضور داوطلبانه تلقيها و موسسات آموزش عالان دانشگاهيماهه دانشجو

نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاههاي مقاومت بسيج مشمول استفاده  : 1تبصره 

 .شوند از سهميه رزمندگان نمي

ایثارگر و رزمندگان مختص ) دگانرقمي براي استفاده از سهميه رزمن 12كد رهگيري :  9تبصره 

بايست براي ثبت نام در لذا داوطلبان مي. باشدبراي هر آزمون و هر سال متفاوت مي (بسيجی

رقمي  12هر آزمون با مراجعه به سازمان ذيربط يا ناحيه مربوطه نسبت به دريافت كد رهگيري 

ذشته منجر به عدم تيیيد های گدرج کدرهگيری دوره.  جديد مخصوص همان آزمون اقدام كنند

 .سهميه و حذف آن خواهد شد

مدت حضور در جبهه را   و ايثارگراني كه منحصراً  بسيجی فرزندان و همسر رزمندگان:  5تبصره 

( باشندآنان فقط داراي مدت حضور در جبهه مي يا همسر يعني داوطلباني كه پدر و مادر) دارند

 .مشمول استفاده از سهميه نخواهند بود 

آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران  -2-1-1-5

ماه  9ماه پيوسته يا  6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359از تاريخ  چنانچه عالوه بر ميزان موظفي

د كل اند با تاييد نهايي ستاحق عليه باطل حضور داشته يهادر مناطق عملياتي و جبههناپيوسته 

ضمن  داوطلبان الزم است اين قبيل . استفاده نمايندامتياز سهميه رزمندگان توانند از مي. م.ن

 رقمي پيگيري 12نسبت  به درج كد  ،ثبت نام فرمدر  عالمت گذاري در بند مربوط به سهميه

  .در محل مربوط اقدام نمايند بصورت کامالً صحيح

ورود رزمندگان و  يالت برايجاد تسهيقانون ا يينامه اجرا نييآ 11ماده  2براساس تبصره  -3-1-1-5

ات يه 18/2/1368مصوب  يبه دانشگاهها و موسسات آموزش عال يجيجهادگران داوطلب بس

 يداوطلبان ياسالم يمجلس شورا 11/9/1371ران و قانون اصالح قانون مذكور مصوب يمحترم وز

 ،اندرفته شدهيپذ سراسري يدر آزمونهاان ه رزمندگيك نوبت با سهميبه بعد  1368كه از سال 

 باشند، ه باطلينبرد حق عل يماه حضور داوطلبانه در جبهه ها 12حداقل مدت  يكه دارا يدرصورت

ه ينصورت حق استفاده از سهمير ايدر غ. ندينما ه رزمندگان شركتيون با سهمن آزميتوانند در ايم

 .را نخواهند داشت  يرزمندگان در آزمون ورود
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بار در  كيه رزمندگان يبا استفاده از سهم 1368كه بعد از سال  يآن دسته از داوطلبان:  1تبصره 

حداقل  يكه دارا ياند ، در صورترفته شدهيوسته پذيناپ يبار در دوره كارشناس كيو  يدوره كاردان

مون با آزن يتوانند در ا يباطل باشند مه ينبرد حق عل يماه حضور داوطلبانه در جبهه ها 18

 .ند يه رزمندگان شركت نمايسهم

 يبار در آزمون كارشناس كيرزمندگان  هياز سهم كه با استفاده يآن دسته از داوطلبان:  2 تبصره

 يدر آزمون وروده رزمندگان ياز سهم مجدد طبق ضوابط حق استفادهند ارفته شدهيارشد پذ

  .نخواهند داشت  را( وسته داخليارشد ناپ يره كارشناسدو) يليالت تكميتحص

داوطلبان واجد شرايط سهميه رزمندگان اعم از اينكه در آزمونهاي ورودي تحصيالت : تذكر مهم

سنوات گذشته شركت ( هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل و دكتري تخصصيدوره)تكميلي 

ايند و كرده يا نكرده باشند براي استفاده از سهميه رزمندگان بايد طبق توضيحات فوق عمل نم

 .گردنددر اين آزمون در سهميه رزمندگان گزينش مي متقاضی این سهميهتمام داوطلبان 

 

 :جامعه هدف بنياد شهيد و امور ایثارگران سهميه رزمندگان شامل -2-1-5

، شاهد: و همسر فرزند -و باالتر% 25فرزند و همسر جانباز  -و باالتر% 25جانباز  -آزاده 

   هآزاد ،االثر مفقود

: شامل  ) متقاضي استفاده از سهميه جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگرانطلبان كليه داو  

شاهد، مفقود : فرزند و همسر  -و باالتر% 25رزند و همسر جانباز ف-و باالتر % 25جانباز ،  آزادگان

عات بر اساس ورود صحيح اطال استفاده از سهميه رزمندگان، صرفا   به منظور(االثر، آزاده

 عالمت گذاری در قسمت سهميه بنياد شهيد و امور ایثارگران واي بويژه كد ملي و شناسنامه

کد  دریافت و یا ارائه اقدام نمایند و نيازی به در فرم ثبت نام مشخص نمودن نسبت با ایثارگر

 .ندارند( پدر، مادر یا خود ایثارگر) رهگيری از سایت ایثار یا کد ایثارگری 

 .باشنديه نميسهماین مجاز به استفاده از % 25جانباز كمتر از  فرزند و همسرنباز، جا :تبصره 

 . ند ينما يه خوددارين سهميلذا از انتخاب ا

 

 :  مهمتذكر 

صورت  درو  يبه شرط عدم استفاده در آزمون قبل، %25حداقل  يجانبازان با درصد جانباز 

. است  يالزام ياضاف يجانباز% 11 ايجبهه ماه خدمت داوطلبانه در( 6)شش داشتن  ،استفاده

ربط يدر صورت دارابودن مدت حضور در جبهه به ارگان ذ و آزادگان%  25 يجانبازان با درصد جانباز

فاده تفرم مخصوص اس يو آزادگ يمراجعه و با ارائه كارت جانباز( يسپاه پاسداران انقالب اسالم)

 از زمان ثبت نام توسط ستادمار و اطالعات آنان بعد ند تا آيل نمايرا تكماز مدت حضور در جبهه 

به  يينش نهايرد و در گزيقرار گ ييد نهاييمورد تا( جيمقاومت بس يروين)مشترك سپاه پاسداران 

  .و مدت اسارت اضافه گردد  يمدت جبهه معادل شده با درصد جانباز

 

كه واجد  يبه داوطلبانه در هر رشترش يپذكل ت يظرفاز مانده يباق %80: ه آزاديسهم -2-5

 . اختصاص دارد ،باشندينم رزمندگانه ياستفاده از سهم يا متقاضيو  طيشرا
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اين سهميه  (:با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي)سهميه استعداد درخشان  -1-5

در صورتيكه فرد واجد شرايط وجود نداشته باشد  .باشدبر ظرفيت پذيرش عادي مي بصورت مازاد

 .ازاد استعداد درخشان آن دانشگاه تكميل نخواهد شدظرفيت م

 

 :يضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارج -6

 ياهوسته رشتهيارشد ناپ يدر دوره كارشناسمتقاضی شرکت در آزمون ورودی  ياتباع خارج

 ديابط عمومی و اختصاصی آزمون يشرا عالوه بر( 93-95يليسال تحص) 93سال  يگروه پزشك

 . ز باشند ير نيط زيدارای شرا

باشد و داوطلبان يبطور آزاد بالمانع مايران .ا.مقيم در ج يرانير ايه داوطلبان غيشركت كل-1-6

كه با  ينايكن در خصوص دانشجويل. خواهند بود ينمره حدنصاب قبول% 111موظف به كسب

ه نفر حدنصاب نمر% 71ست يبايآمده است م س موافقت بعملرآنان بصورت بو ليادامه تحص

اين افراد الزم است  .نديرا كسب نما محلسهميه آزاد آن رشته یرانيرفته شده ايپذ فرد ين آخر

وزارت  يق مركز خدمات آموزشياز طربرموافقت با بورس را اي مبني معرفي نامه هنگام ثبت نام

 . ند ينما سالاراسكن نموده و نسخه اصلي را  ركهراه ساير مداافت و يبهداشت در

 . ن آزمون يا يو اختصاص يط عموميداشتن شرا -2-6

غير ايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران و داراي اقامت قانوني مجاز به شركت در اتباع فقط -1-6

ثبت نام اتباع مذكور در آزمون منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا  .باشندآزمون مربوطه مي

 :باشدشناسايي زير مي

 يجمهور يانتظام يرويصادره از نمعتبر  اسیيس يدفترچه پناهندگبودن دارا  -1-3-6     

 .(در مورد اصالت و اعتبار آن ضروري است. ا.تاييديه ن)  رانيا ياسالم

  .عتبراقامت م شش ماه حداقلبا گذرنامه دارا بودن  -2-3-6     

افغاني صادر گرديده و هايي كه بر اساس طرح ساماندهي اتباع آن دسته از گذرنامه: تبصره      

از . شوند، امكان شركت در آزمون و يا پذيرش آزاد را ندارندبه صورت سه ماهه تمديد رواديد     مي

در يكي از " باشدورود و اقامت اوليه غير   قانوني مي"ها درج عبارت ويژگي بارز اين گذرنامه

 .صفحات داخل آن است، كه ممهور شده است

امور اتباع و  اداره كلصادره از  93دارای اعتبار در سال ژه يت ويكارت هوودن دارا ب -3-3-6     

 . کشور  وزارت  ين خارجيمهاجر

ن يامور اتباع و مهاجراداره کل  صادره از ،93نهم معتبر در سال مرحله  كارت آمايش -4-3-6     

 . وزارت کشور يخارج

و اجراي روند امور كنسولي  كارشناسي ارشد در آزمونغير ايراني  ثبت نام پذيرفته شدگان -9-6

 – 182182/12/31به شماره غير ايراني  دانشجويانآنان براساس مفاد شيوه نامه ثبت نام 

-انجام مي www.msrt.ir/sites/iso : و قابل دسترسي از پايگاه الكترونيكي به آدرس  16/9/91

  .پذيرد

http://www.msrt.ir/sites/iso
http://www.msrt.ir/sites/iso
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در صورت عدم ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه راهنماي ازمون بوده و پذيرفته شدگان-5-6

در . هيچ عذري مبني بر عدم اطالع از مفاد آن پذيرفته نيست احراز شرايط مندرج در دفترچه 

 . صورت قبولي، حقي براي آنان ايجاد نشده و پذيرش آنان لغو خواهد شد

آزمون گزينه اتباع غير ايراني را انتخاب ننموده در شدگان در هنگام ثبت نام چنانچه پذيرفته- 6-6

 . گردد باشند پذيرش آنان لغو مي

تحصيل همزمان اتباع غير ايراني شاغل به تحصيل در موسسات آموزش عالي در واحدهاي  -7-6

( ص)المصطفي اموزشي دانشگاههاي آزاد اسالمي، پيام نور، جامع علمي كاربردي ، مركز جامعه

 . و ساير موسسات آموزش عالي ممنوع است ( ع)العالميه، آموزش عالي اهل بيت

پذيرفته شدگان همانند پذيرفته شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي -8-6

 دانشگاهها و موسسات اموزش عالي محل قبولي خود خواهند بود

ها و موسسات آموزش عالي واقع در تحصيلي دانشگاهي هاهپذيرش اتباع بيگانه در رشت-4-6

در صورت انتخاب مناطق ممنوعه و قبولي آنان " .باشدميمجاز ن( 5جدول شماره)مناطق ممنوعه 

هاي و امكان بررسي جهت رشته گردددر اين مناطق پذيرش داوطلب كان لم يكن تلقي مي

 ."آيدو تحصيل آنان ممانعت به عمل ميمناطق مجاز به هيچ عنوان مقدور نبوده و از ثبت نام 

پذيرش اتباع خارجي در رشته هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي -10-6

 . و رشته هاي خاص و حساس اكيداً ممنوع است ( از جمله تعهدات استخدامي)ايران شود 

ف به پرداخت شهريه موظ ،(كليه مقاطعدر )دگان غير ايراني آزمون كليه پذيرفته ش -11-6

از مركز خدمات آموزشي پيگيري  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيمقررات طبق تحصيلي 

درصورت هرگونه هر سؤال از معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت لذا . باشندمي شود

 .استعالم و یا پيگيری گردد

سبت به ثبت نام اوليه ز شهريه نپيش از ثبت نام در آزمون با آگاهي كامل ا داوطلب الزم است 

 . داقدام نماي

مندرج در گواهينامه موقت يا مدرك رسمي فارغ التحصيالن  13دارابودن حداقل معدل كل -12-6

 .رشته هاي مختلف كارشناسي

درصورت مغايرت معدل اعالم شده به مركزسنجش آموزش پزشكي با معدل مندرج در مدرك -

ع مختلف تحصيلي مطابق مقررات درخصوص اين افراد اقدام تحصيلي پذيرفته شدگان در مقاط

   . خواهد شد 

ورودي آزمون محرز گردد كه دانشجو غير ايراني چنانچه درحين تحصيل پذيرفته شدگان -11-6

بوده و مجدداً با شركت در اين آزمون در مقطع ( كارشناسي ارشد)داراي مدرك تحصيلي همطراز 

-است از تحصيل ايشان ممانعت به عمل آمده و اخراج محسوب ميتحصيلي تكراري پذيرفته شده 

دانشگاه محل تحصيل در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت . گردد 

 .نام اوليه مي باشد 

بازگردند و خويش بايست پس از فراغت از تحصيل به كشور فارغ التحصيالن غير ايراني مي-19-6

مبني بر بازگشت از دانشجو  محضري تحصيل در اين خصوص نيز ملزم به اخذ تعهد دانشگاه محل

  .باشدميبه كشور متبوع خويش پس از فارغ التحصيلي 
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باشد كه از طريق مركز خدمات پذيرش نهايي دانشجو منوط به تائيد مراجع ذيربط مي -15-6

  .گرددآموزشي وزارت بهداشت بررسي و اعالم مي

التحصيالن غير ايراني منوط به ارائه رواديد خروج قطعي از سوي دانشنامه به فارغصدور  -16-6

 .باشددانش آموختگان مي

 

 : ...ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا -7

در دانشگاه  1394-95تمامي داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

نيروي  –ارتش  –سپاه پاسداران  بايست عضو رسمي نيروهايمي( عج... )بقيه اعلوم پزشكي 

از محل و مجوز شركت در آزمون معتبر باشند و با ارائه گواهي عضويت وزارت دفاع  –انتظامي 

ضمناً این دانشگاه هيچ گونه تعهدی در . باشند دانشگاه مياين خدمت مجاز به شركت و انتخاب 

 .اه دانشجویان نداردقبال تيمين خوابگ

 :مدار  مورد نياز متقاضيان ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشکی بقيه هللا 

مدر  . باشدمی( رسمی،پایور)اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشاندهنده وضعيت استخدام 

 .در غير اینصورت قابل قبول نخواهد بود. صادر شده باشد 93بایست در سال ارائه شده می

 

كوچه شهيد  -جنوبی خيابان شيخ بهايي -خيابان مالصدرا -ميدان ونك -تهران: س دانشگاهآدر

 معاونت آموزشي –نصرتي

  82981191تلفن -www.bmsu. ac.ir:  آدرس اينترنتي

 

 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي ارتش -8

 :شرايط عمومي-1-8 

 نيروهاي مسلح رسميپرسنل  1-1-8

 عدم محكوميت به محروميت از خدمت دولتي 2-1-8

 عدم سابقه عضويت و يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي 3-1-8

 مخدر اعتياد به مواد عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم  4-1-8

 اعالم مراجع ذيصالحبرابرنداشتن سوء پيشينه كيفري  5-1-8

هاي آموزشي درصورت استعفا و يا هاي دورهينهسپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت هز 6-1-8

 ا .ا .قوانين ارتش ج  ابراخراج بر

راه تحقق  قالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران و آمادگي فداكاري درايمان به ان 7-1-8

 .اهداف آن

 . عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران   8-1-8

 :اختصاصيشرايط -2-8

هاي پرستاري و روان شناسي درصورت داشتن مجوز ادامه تحصيل دانش آموختگان رشته 1-2-8

از اداره بهداشت و درمان نيروي محل خدمت مي توانند در آزمون كارشناسي ارشد شركت 

 .نمايند
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 .و يا بيشتر باشد  14معدل كل دانش آموختگي در مقطع كارشناسي بايستي  2-2-8

نشگاه علوم و تائيد دا هركت در آزمون منوط به هماهنگي نيروي مربوطصدور مجوز براي ش 3-2-8

 .پزشكي ارتش مي باشد

نيروي  هاي آموزشي برعهدهتحصيل در دانشگاه غير شبانه روزي بوده و كليه هزينه -الف  :ذكراتت

 .باشدمربوطه و يا شخص داوطلب مي

 .باشدلزامي ميتحصيلي براي مقاطع كارشناسي ارشد ا (ماموريت)انتساب  -ب

  .ولي در صورت امكان خوابگاه واگذار خواهد شد انشگاه تعهدي در قبال خوابگاه نداردد -ج

 511جنب بيمارستان  -خيابان سرهنگ اعتمادزاده -فاطمي غربيخيابان  -تهران: آدرس دانشگاه

   www.AUMS.ac.ir:  آدرس اينترنتي  -  آموزشي معاونت-3طبقه -ساختمان مركزي -(ع)امام رضا

 

 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه شاهد -4

داوطلبان متقاضي دانشگاه علوم پزشكي شاهد براي آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

. اينددرس اينترنتي آن مراجعه نمآجهت كسب اطالعات الزم در رابطه با اين دانشگاه به  95-1394

اسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره  1/5/94در تاريخ دقت نمايند ضمناً داوطلبان متقاضي 

از طريق سايت مركز ،هر رشته آن دانشگاه براي  ظرفيت پذيرش برابر چندبه تعداد مرحله علمي و 

يت و بررسي صالح اين افراد پس از انجام مصاحبه. خواهد شد اعالم آموزش پزشكي سنجش

الزم به  .طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند شد و هاي عمومي

 .باشدنميقبولي به منزله كسب اولويت پذيرش و يا افراد توضيح است معرفي اين 

 اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام-1-9

 مهوري اسالمي و قانون اساسياعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، نظام ج-2-9

 عدم سابقه وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمانها و گروههاي غير قانوني-3-9

 نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر-4-9

 پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه-5-9

. اسي پذيرش استبراي خواهران از شرايط اس( چادر)اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر -6-9

هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق بررسي الزم از بديهي است در خصوص صالحيت

سوي هسته گزينش دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تاييد هسته 

 .گزينش دانشگاه خواهد بود

اين گروه از . بت دوم ندارددانشگاه تعهدي در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان نو-7-9

توانند از در صورت وجود ظرفيت مازاد خوابگاهي و با پرداخت قيمت تمام شده مي دانشجويان صرفاً 

 .خوابگاه استفاده نمايند

روبه روي حرم مطهر حضرت حضرت امام  -قم ابتداي آزاد راه تهران، -تهران: دانشگاه آدرس

 دانشگاه شاهد -خميني

 www.shahed.ac.ir  :آدرس اينترنتي  

 

 :ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه تربيت مدرس -10

http://www.aums.ac.ir/
http://www.shahed.ac.ir/
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هاي مورد پذيرش از طريق داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه تربيت مدرس براي رشته

مايند ضوابط مربوط به وزارت بهداشت، دقت ن 1394-95آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

پس از . شوداجرا ميجهت پذيرش دانشجو آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل براي آن دانشگاه 

شود قبل از انتخاب لذا توصيه مي. باشدپذيرش كليه ضوابط تحصيلي تابع قوانين آن دانشگاه مي

د جهت دریافت اطالعات دقت نماین ضمناً داوطلبان .تحقيقات الزم بعمل آيد محل تحصيل دقت و

های بعدی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه تکميلی در رابطه با این دانشگاه به اطالعيه

  .نمایند

 دانشگاه تربيت مدرس -هاي چمران و جالل آل احمدتقاطع بزرگراه –تهران  :آدرس

 rwww.modares.ac.i:  آدرس اينترنتي 

 

 : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي -11

هاي مورد پذيرش از طريق داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي براي رشته

دقت نمايند ضوابط مربوط به  ،وزارت بهداشت 1394-95آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

كه از  پذيرش دانشجو در واحدهاي مختلف اين دانشگاه آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل

پس از پذيرش كليه ضوابط . شوداجرا مي پذيرند،طريق آزمون وزارت بهداشت دانشجو مي

شود قبل لذا توصيه مي. باشدتابع قوانين آن دانشگاه مي (از جمله هزينه دوره تحصيل) يتحصيل

 .آيد از انتخاب محل تحصيل دقت وتحقيقات الزم بعمل

 

 :درخشان  يه استعدادهاياستفاده از سهم يضوابط مربوط به داوطلبان متقاض -21

درخشان وزارت  ياستعدادها ادامه تحصيل التين نامه تسهياستفاده از آئ يداوطلبان متقاض

ست پس از يبا يم ،بدون آزمون وروديو  با آزمون ورودي يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

ط الزم، ياحراز شرا درصورت ،اين مركزهاي بعدي اطالعيه همچنين  و ربوطهم ن نامهييآمطالعه 

و  با آزمون ورودي ثبت نام متقاضيان در هرصورت  .هاي بعدي اقدام نمايند براساس دستورالعمل

شرکت در آزمون، در زمان مقرر همزمان با ثبت نام داوطلبان عادی متقاضی  بدون آزمون ورودي

  .باشدميالزامي 

  :جهت مطالعه آيين نامه يت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكيسا

   http:// edc.behdasht.gov.ir/بخش نامه ها و آيين نامه ها/نامه هاي استعداد درخشانيينآ/

 21/11/89مصوب  -تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتازو استعداد درخشان به مقاطع باالتر"نامه آيين

جهت  19/5/49لغایت  1/5/49 ، از تاريخفوق الذكر ز رويت آيين نامهمتقاضيان پس ا-1-12

تا انجام مراحل مربوطه و معرفي از طريق دانشگاه، به دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمايند 

بديهي . اقدام نمايند 29/5/49 لغايت 19/5/49 از تاريخ دانشگاه مذكور نسبت به معرفي آنها

سامي واجدين شرايط در تاريخ مذكور، مكاتبات بعدي قابل رسيدگي است در صورت عدم دريافت ا

 .نخواهد بود

متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان بدون آزمون در صورتيكه :تذكر مهم  

بديهي است در صورت عدم معرفي . تمايل داشته باشند  لزومي ندارد كه در آزمون شركت نمايند

http://www.modares.ac.ir/
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نشگاه بصورت اينترنتي طي زمان مقرر، مركز سنجش آموزش پزشكي داوطلب از سوي دا

توانند همانند همچنين درصورتيكه اين افراد تمايل داشته باشند مي. گيردمسئوليتي را بعهده نمي

 .با شرايط عادي در آزمون شركت كنند( مذكوربدون استفاده از آئين نامه ) ساير داوطلبان عادي

يط استفاده از سهيمه استعداد درخشان بدون آزمون در صورتيكه در متقاضيان واجد شرا-2-12

استفاده  موردآزمون با شرايط عادي شركت نمايند، لزومي ندارد رشته امتحاني با رشته انتخابي 

 .يكسان باشد ،از آيين نامه استعداد درخشان

كه در آزمون ) آزمون بدونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان -3-12

سنجيده خواهند شد در مازاد  دقت نمايند ابتدا براي اين سهميه آزمون باو ( نمايندشركت مي

صورتيكه پذيرفته نشوند براي شرايط عادي در سهميه آزاد همانند ساير داوطلبان عادي مورد 

 .سنجش واقع خواهند شد

 دقت نمايند بدون آزمونان متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخش-4-12

بر در رشته انتخابی  های مورد پذیرشی رشته محلکليه به انتخابمجاز های گذشته برخالف دوره

بديهي  .(گردداعالم مياز طريق همين سايت  متعاقباً جدول )باشند مي اساس جدول پذيرش

اگر لذا .  باشدمي لويت پذيرش با دانشجوي واجد شرايط آن دانشگاهودر هر دانشگاهي ا است

پذيرفته دانشگاه همان در اولويت و دانشجوي واجد شرايط  ،ظرفيت مازاد دانشگاه يك نفر باشد

و در  ان واجد شرايطدانشجوياز و اگر ظرفيت بيش از يك نفر باشد حداقل يك نفر خواهد شد 

بين دانشجويان  شايان ذكر است اولويت بندي .خواهد شدپذيرفته ها دانشگاه سايراز  ،اولويت

برمبناي امتياز كسب شده توسط دانشجو بر اساس جدول امتيازدهي مربوطه توسط دانشگاه 

 .محاسبه خواهد شد ،محل تحصيل

 .باشنداتباع خارجی مشمول استفاده از تسهيالت بدون آزمون نمی-5-12

تاز در مقاطع داوطلبان مشمول استفاده از آئين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجویان مم-6-12

پرستاری مراقبتهای ویژه  -های پرستاری مراقبتهای ویژهباالتر که متقاضی ادامه تحصيل در رشته

باشند دقت نمایند براساس مصوبه شورای تکنولوژی گردش خون میپرستاری اورژانس و  -نوزادان

سابقه کار بایست دارای دوسال شرایط اختصاصی می -1-13عالی برنامه ریزی مندرج در بند 

به عبارتی بالفاصله بعد از فراغت از تحصيل از دوره . بالينی با مدر  کارشناسی باشند

حق استفاده از شرایط آئين نامه مذکور برای . باشندنمی هاکارشناسی مجاز به انتخاب این رشته

 .باشدمحفوظ می براساس ضوابط همان سال، این قبيل افراد بعد از سپری نمودن دوره دو ساله

شدگان هرگونه تغيير رشته و یا جابجایی در مقاطع پس از قبولی و اعالم اسامی پذیرفته-7-12

 .باشدتحصييالت تکميلی ممنوع می

 

های مازاد بر ظرفيت و پذیرش دوره هاي علوم پزشكيدانشگاه هایپردیس -11

 های علوم پزشکیدانشگاه

هاي علوم پزشكي توجه دانشگاههای مازاد یا دوره ها وپردیسداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در 

را انتخاب نمايند و  هادانشگاهاين  محلرشته يست كدبانمايند بهنگام انتخاب محل تحصيل مي

 .باشدها بصورت پرداخت شهریه میهمچنين پذیرش در این دانشگاه
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پايگاه الكترونيكي اين به آدرس  و هزینه تحصيلضوابط ، جهت كسب اطالعات الزم از شرايط-1-13

داوطلبان دقت نمايند در هر نيمسال طبق مقررات مربوطه توسط  .شودها مراجعه دانشگاه

   . گرددهزينه دريافت ميهاي تحصيلي، از دانشجويان براي تامين هزينهدانشگاه 

  باشد،درصد ظرفيت اعالم شده  51كمتر از پس از اعالم نتايج اي درصورتي كه ظرفيت رشته-2-13

 ،دوره انحاللدر صورت لذا .باشد ها به عهده دانشگاه برگزار كننده مياختيار تشكيل كالس

  .شركت نمايد 95تواند مجدداً در آزمون سال داوطلب مي

( با پرداخت شهریه)هاداوطلبان دقت نمايند در صورتيكه خواهان شركت در پردیس دانشگاه-3-13

ورودي شركت نموده و رشته امتحاني آزمون با رشته مورد نظر  بايست در آزمونمي باشند ، مي

 .(باشدتغيير رشته امكان پذير نمي. )در این مراکز يكسان باشد 

 

 

 

 

 

 1/11/41داوطلبان دقت نمايند زمان ثبت نام آزمون، ارسال مدارك و دريافت كد رهگيري از تاريخ 

-صورت مي  //:sanjeshp.ir httpت فقط بصورت اينترنتي از طريق ساي  10/11/41لغايت 

توانند نسبت به تصحيح و ثبت نام كنندگان مي 10/11/41لغایت 25/11/41و از تاريخ . پذيرد 

م ثبت نام ، براي جلوگيري از هر گونه اشتباه در تكميل فر. ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند 

 . راهنما، فرم ثبت نام را تكميل نمايند  كامل دفترچهداوطلبان بايستي بعد از مطالعه 

الزم به ذكر است اين وزارتخانه هيچگونه وظيفه و مسئوليتي جهت تماس تلفني و يا هرگونه 

 .ندارد...( به هر دليل از جمله نقص مدر  و یا )داوطلب را  بهانفرادی اطالع رساني 

 :ارك مورد نيازمد

باشند كليه مدارك مورد نياز را بر حسب مورد، بطور كامل و خوانا و صحيح ارسال داوطلبان ملزم مي

ي در صورت ناقص بودن يا ناخوانا بودن يا نادرست بودن، مسئوليت عواقب بعدي به عهده. نمايند

تحصيلی، مدر  نشان دهنده  نظر به اینکه کليه مدار  مورد نياز مانند مدر . داوطلب خواهد بود 

متعاقباً پس از ... وضعيت طرح نيروی انسانی، مدر  نشان دهنده سابقه کار، مدر  نظام وظيفه و 

ارسال هرگونه  از اعالم و گرددلذا تيكيد مي قبولی، توسط دانشگاه پذیرنده اخذ خواهد شد،

هرگونه مغایرت با ضوابط اعالم پس از پذیرش در آزمون درصورت . خودداری شود اطالعات غير واقعي

جلوگيری شده و طبق ضوابط با متخلف برخورد ادامه تحصيل شده، قبولی داوطلب ملغی گردیده و از 

گردد داوطلبان دقت کامل را مبنی بر واجد شرایط بودن جهت بنابراین پيشنهاد می . خواهد شد

 . شرکت در آزمون و پذیرش مبذول نمایند

 (.باشد  kb 100-100 بايستحجم هر يك از مدارك مي) :ای ثبت نام عبارتند از بر مدار  مورد نياز

         در ابعاد  ،بدون خدشه و هرگونه عالمت يا مهرمربوط به سال جاري  3*4 اسكن يك قطعه عكس-1 

  kb 111-21و حداكثر حجم    jpgپيكسل با فرمت  311* 411

 (ه و درصورت وجود توضيحات صفحه آخرصفحه اول شناسنام)اسكن اصل شناسنامه  -2

 ( هر دو سمت آن)اسكن اصل كارت ملي -3

 

 :مدارك الزم و نحوه ارسال آنها جهت ثبت نام و شركت در آزمون  – ج
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 :اطالعات ضروری پيش از ثبت نام -1

  .اي برگزار خواهد شد ها به صورت يك مرحلهدر كليه رشته 94آزمون كارشناسي ارشد سال -1-1

در  پذیرفته شدنشرکت نموده و پس از  وزارت بهداشت 41آزمون سال کسانی که در  -2-1

اند، به دليل ثبت نام ننموده و یا انصراف داده ها و مراکزی که تحصيل در آنها رایگان بوده،دانشگاه

درصورت محرز شدن عدم رعايت اين امر، . محروميت یک ساله حق شرکت در  این آزمون را ندارند

 .رفي خواهد شدداوطلب متخلف محسوب شده و به هئيت بدوي رسيدگي تخلفات آزمونها مع

شدگان مراکز پذیرنده با شهریه درصورت عدم ثبت نام پذیرفته اتالزم به ذکر است براساس مصوب

مراکزی  شدگانپذیرفته 93در آزمون سال  بعبارتی .ا دارندبعدی ریا انصراف حق شرکت در آزمون 

ف، مشمول درصورت عدم ثبت نام یا انصرا ،که تحصيل آنان بصورت پرداخت با شهریه بوده

 . باشند و مجاز به شرکت در این آزمون هستندمحروميت یکساله نمی

باتوجه به مدر   تواندکارشناسی ارشد شرایطی فراهم شده که داوطلب می 94سال  آزموندر -1-1

های امتحانی در قالب رشته 2درجدول شماره . شرکت نماید در دو رشته امتحانی( و یا باالتر)کارشناسی 

چهار گروه و حداکثر فقط یک رشته از هر یک از تواند هر داوطلب می. وه مشخص شده استچهار گر

توان دو از یک گروه نمی. را ثبت نام نموده و در آزمون شرکت نماید دو رشته از دو گروه متفاوت

 .بایست دو رشته انتخابی از دو گروه مختلف باشدرشته را انتخاب نمود و می

ها که و بهبود آزمونها است، برخی از رشته هاتصحيح روش متخذه که مبنی بر راساس تصميماتب-9-1

 اندامتحانی درآمدهتجميع و به صورت یک مجموعه  94در آزمون سال  ،باشندهای یکسانی میآزموندارای 

-داوطلب با انتخاب یکی از این مجموعه .که فقط یک دفترچه سؤال برای این مجموعه صادر خواهد شد

در صورتيکه حائز شرایط شرکت در  در آن مجموعههای مشخص شده تواند در رشتهمیها 

های آن مجموعه امتحان شرکت نماید و شانس خود را در همه رشته ،رشته مورد نظر باشد

  .کند

الزم است داوطلب پيش از پرداخت، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و تحقيقات الزم  -5-1

با انتخاب حداقل یک رشته یا مجموعه از یک گروه و یا حداکثر دو رشته یا مجموعه از  را در رابطه

بدیهی است پس از پرداخت برای یک گروه و یا دو گروه درصورت انصراف . گروه متفاوت به عمل آورد

 . داوطلب از یک و یا هر دو گروه، اقدامی در رابطه با بازگشت مبلغ واریز شده ميسر نخواهد بود

 .باشدمسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم ثبت نام و ارسال مدارك به عهده داوطلب مي -6-1

لذا پس از مطالعه دقيق دفترچه، داوطلب شخصاً اقدام به تكميل اطالعات و مدارك خود نمايد 

ت بعبارتي هرگونه اشتباه يا مورد ايجاد شده بدليل تكميل اطالعات توسط اشخاص ديگر يا كافي ن

 .،ومشکالت آن به عهده داوطلب می باشدباشدمورد پذيرش نمي... و

از قبيل مدار  )نظر به اینکه کليه مدار  مورد نياز و اطالعات اعالم شده توسط داوطلب-7-1

نشاندهنده وضعيت طرح نيروی انسانی، مدر  تحصيلی، حکم نشاندهنده سابقه کار، نظام وظيفه 

هنگام ثبت نام  توسط دانشگاه پذیرفته شده داوطلب در آزمون، به پس از قبولی و پذیرش ...( و 

 :نام و پس از ثبت نام  فرآیند ثبت – د
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گردد داوطلب دقت الزم را در درج اطالعات صحيح مربوطه در اخذ خواهد شد، بنابراین پيشنهاد می

بدیهی است مسئوليت عواقب بعدی و لغو قبولی به عهده خود داوطلب . فرم ثبت نام مبذول نماید

هنگام ثبت نام در آزمون و یا لذا هرگونه مغایرت با به. ل پذیرش نخواهد بودباشد و هيچ عذری قابمی

نقص مدر  جهت ثبت نام در دانشگاه، منجر به لغو قبولی فرد پذیرفته شده و محروميت یکساله از 

 . شرکت در آزمون سال بعد خواهد شد

برگزاري قبل و بعد از ) يك از مراحل هيچآزمون دردر پس از انتخاب رشته و ثبت نام نهایی -8-1

 .باشدپذير نميامكان( یا مجموعه امتحانی)امتحانی تغيير رشته ( ، قبولي و تحصيلآزمون

بايست مجوز و معرفي نامه الزم را جهت شركت در آزمون مي بورسيهدانشجويان غير ايراني -4-1

 .از مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت دريافت نمايند 

ها و نحوه بايست از شرايط و ضوابط شركت در آزموننام ميعه خارجي قبل از ثبتداوطلبان تب-10-1

 . نام اقدام نمايندپذيرش اطالعات الزم را كسب نموده و سپس نسبت به ثبت

لذا کسانی که بعد . بایست فارغ التحصيل شوند می 31/6/94نظر به اینکه داوطلبان تا تاریخ -11-1

 .  باشند حصيل خواهند شد مجاز به شرکت در آزمون نمیاز تاریخ مذکور فارغ الت

 ،هاي امتحاني تكنولوژي گردش خون، پرستاري مراقبتهاي ويژه متقاضيان شركت در رشته-12-1

سال كار باليني با مدرك  2دقت نمايند سابقه و پرستاری اورژانس پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان 

هرگونه كسري خدمت  .مارستاني الزامي مي باشد هاي باليني و بيكارشناسي در بخش

اگر اين سابقه در بخشهاي .  سال اعالم شده قابل پذيرش نخواهد بود2باليني از مدت 

باليني بيمارستان خصوصي باشد و يا مربوط به گذراندن دوره طرح نيروي انساني در بيمارستان 

اده از آيين نامه استعداد درخشان دقت داوطلبان واجد شرايط استف. باشد قابل قبول خواهد بود 

، واجد شرايط انتخاب (مطابق ضوابط اعالم شده)نمايند باتوجه به لزوم سابقه خدمتي فوق الذكر 

 . نمي باشند  هااين رشته

 :تذكر مهم

 . سوابق خدمت در مراكز غيرباليني، يا با مدرك كارداني و يا پست كارداني مورد تاييد نميباشد  -1 

 .سال سابقه كار باليني را داشته باشند 2حداقل   31/6/94بايست تا تاريخ مي جدين شرايطوا- 2

 

 :ثبت نام فرایند -2 

 .دفترچه مالحظه نمائيدهای قبل از شروع ثبت نام به دقت نمونه فرم ثبت نام در انت

-می ت اينترنتيروند كلي ثبت نام،انتخاب رشته و اعالم نتيجه آزمون بصوراینکه با توجه به  -1-2

مرکز سنجش آموزش  صرفاً به سايت معتبر دريافت كليه اطالعاتو همچنين  ثبت نام، جهت باشد

 .مراجعه شود  http://sanjeshp.ir پزشکی به آدرس

. است( الهزار ری دویست و پنجاه)لاير  111/251مبلغ  برای هر گروه امتحانی هزینه ثبت نام-2-2

پيوند الكترونيكي هزينه ثبت )داوطلب بایستی با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 

اقدام  پرداخت هزينه شركت در آزمون به نسبت( نام آزمون هاي مركزسنجش آموزش پزشكي

 . باشدوجه پرداختی به هيچ عنوان قابل استرداد نمی .نمايد

http://sanjeshp.ir/
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و بار مبلغ مذکور را بایست دمی ،دباشو گروه امتحانی میکه متقاضی شرکت در د داوطلبی -1-2

رشته دوم  از یکی از سه -پرداخت هزینه-2رشته اول از یک گروه -پرداخت هزینه-1تحت عناوین 

از ( رشته امتحانی 11با )پرستاری  فردی که مجموعه: بعنوان مثال . پرداخت نمایدگروه باقيمانده 

لاير  111/251بار مبلغ 2بایست انتخاب نموده می 2را از گروه و رشته اقتصاد بهداشت  3گروه 

 . را پرداخت نماید (هزار ریال دویست و پنجاه)

گزینه مربوط به وضعيت پرداخت الکترونيکی را انتخاب و  داوطلب پس از وارد نمودن کدملی،-9-2

ول از یک گروه انجام ا در این مرحله، پرداخت برای رشته. شودوارد صفحه پرداخت الکترونيکی می

-پس از پرداخت این صفحه بسته شده و داوطلب می. تيیيد نهایی پرداخت زده شود شده و کليد

که )کدملی خود مجدد وارد نمودن ضمن  بایست مجدداً وارد سامانه اینترنتی مرکز سنجش شده و

درصورت  .کندمی وضعيت پرداخت خود برای رشته اول اطالع پيدااز و ( کردهدر مرحله قبل وارد 

را انتخاب و مراحل قبلی " پرداخت هزینه آزمون برای رشته دوم"تمایل به انتخاب رشته دوم، گزینه 

 .را مجدداً تکرار نماید

باشد نيازی به پرداخت رشته دوم نبوده و در صورتيکه داوطلب فقط متقاضی یک رشته از گروه می

 .آغاز ثبت نام را انتخاب نماید پس از اتمام مرحله اول برای رشته اول گزینه

بایست فرم ثبت نام پس از اتمام مراحل پرداخت، گزینه آغاز ثبت نام فعال شده و داوطلب می-5-2

 . تکميل کندبه شرح زیر خود را 

 : باشدقسمت می 5فرم ثبت نام دارای دارای 

و همزمان . باشد، که به دقت تکميل شودای میقسمت اول شامل مشخصات شناسنامه -الف

 . بایست همزمان بصورت اینترنتی ارسال شودبرخی از مدار  اسکن شده و آماده گردد که می

در این قسمت استان ، شهر، آدرس : باشدقسمت دوم شامل آدرس و مشخصات تماس می -ب

 . شودپستی، شماره تلفن و آدرس پست الکترونيکی وارد می

در این قسمت نوع سهميه آزاد و رزمنده و : باشدای میقسمت سوم شامل مشخصات سهميه -ج

شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام توضيحات  -5با مطالعه دقيق بند . شودمشخص می...

 . و این قسمت تکميل گردد. باشدالزم قابل مالحظه می

شامل : باشدقسمت چهارم شامل مشخصات آموزشی، رشته امتحانی و حوزه امتحانی می -د

وضعيت نظام و ظيفه و انتخاب ، ...و و دانشگاه محل تحصيل، شروع و پایان تحصيل رشته ،طع مق

پس از . که با توجه به تغييرات اخير در انتخاب آن دقت به عمل آید باشدمی رشته امتحانی مورد نظر

 .  انتخاب رشته در این بند سایر اطالعات به درستی وارد این جدول گردد

و زدن  پس از تکميل فرم تا انتها: باشدشامل اطالعات کدرهگيری و ثبت نام میقسمت پنجم : هـ

که . شودنمایان میرقمی  16دریافت کد رهگيری جدول  ، قسمت پنجم مربوط بهکليد ثبت نهایی

 .باشداین مرحله به منزله ثبت نام بوده و اخذ پرینت از فرم نهایی ثبت نام الزامی می

از فرم ثبت نام  ،کليه مراحلپس از تکميل ، و ب در یک رشته ثبت نام کردهداوطل درصورتيکه -6-2

در این حالت از صفحه . نمایدمتعاقباً تصميم به انتخاب رشته دوم می باشد ونهایی نيز پرینت گرفته 

ویرایش فرم ثبت نام، اقدام به انتخاب رشته دوم و پرداخت همزمان هزینه کرده و کليه مراحل را تا 

  .د نهایی انجام دهدتيیي



  49 دفترچه آزمون كارشناسي ارشد سال  

                                                                                                                                        

22 

 

بايست همزمان با ثبت نام نسبت به ارسال مدارك اسكن شده خود بصورت داوطلب مي-7-2

به تكميل فرم ثبت نام اينترنتي،  لذا قبل از شروع. دهمان آدرس فوق الذكر اقدام نماي اينترنتي در

رك الزم و نحوه ارسال مدا -ج"را که در بند  الزم است كليه مدارك بر حسب مورد و حجم مورد نظر

الزم به توضيح است كه هيچگونه . نمایدآماده قيد شده  "آنها جهت ثبت نام و شركت در آزمون

 لذا داوطلب. اخذ نخواهد شد E.mailمدركي بصورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق پست و 

مربوطه و در محل باشد كليه مدارك اسكن شده خود را بصورت فايل براساس دستورالعمل ملزم مي

كساني كه مدارك خود را ارسال ننموده يا ناقص و يا . تعيين شده به صورت اينترنتي ارسال نمايد

 .ناخوانا و يا نادرست ارسال كنند در هر مرحله از آزمون و بعد از آن از روند آزمون حذف خواهند شد 

-بوشهر  -ايالم -اهواز -اصفهان - اروميه - دبيلار -اك ارها در شهرهاي آزمون كليه رشته -8-2

 - سنندج -سمنان  -ساري- زنجان -زاهدان - رشت -خرم آباد – تهران -تبريز -بيرجند -بندرعباس

 و ياسوج -همدان - مشهد  –گرگان  - كرمان -كرمانشاه - كاشان – قم – قزوين -شهركرد -شيراز

نام يكي از شهرهاي فوق را فرم ثبتن محل امتحارديف  لذا داوطلبان بايد در. شود برگزار مي يزد

محل آزمون مجزا از دانشگاه  .بعنوان محل حوزه امتحاني جهت شركت در آزمون انتخاب نمايند

 .باشد و هيچ ارتباطی به محل تحصيل نداردمحل تحصيل می

الزم است به . بايست فرم ثبت نام را تكميل نمايدمي 93داوطلب آزمون كارشناسي ارشد  -4-2

پس از تكميل فرم ثبت نام و ارسال . گام تكميل فرم ثبت نام و ارسال مدارك دقت الزم بعمل آيدهن

و بالفاصله پس از فشار دادن دكمه ثبت توسط ( در محل تعيين شده)مدارك بصورت همزمان 

نام و داوطلب موظف است پس از تكميل مراحل ثبت. شودداوطلب، براي وي كد رهگيري صادرمي

ييديه صدور كد رهگيري، نسخه چاپ شده از فرم ثبت نام را  براي مراحل بعدي آزمون  نزد گرفتن تي

 .خود محفوظ نگه دارد

الزم به ذكر است دريافت كدرهگيري به منزله ثبت نام اوليه و ارسال اطالعات و تصوير 

باشد و به هيچ عنوان مجوزي جهت شركت در مدارك اسكن شده از سوي داوطلب مي

 .شودزمون و يا تاييد اطالعات يا مدارك ارسالي وي محسوب نميجلسه آ

 

 :فرآیند بعد از آزمون  -1

باشد پس از برگزاری آزمون طبق زمان اعالم شده کارنامه اوليه که حائز نمره کتبی فرد می -1-1

   .گيرددر اختيار داوطلبان قرار می

به منظور آگاهی داوطلبان از تحصيل،  محلپس از برگزاری آزمون و پيش از انتخاب رشته -2-1

که حاوی اطالعات گيرد کارنامه علمی اوليه در اختيار داوطلبان قرار می وضعيت علمی خود در آزمون

 :باشدزیر می

رتبه  -6رتبه در سهميه  -5نمره کل به درصد  -4نمره کل خام  -3 نوع سهميه-2مشخصات فردی -1

 درصد دروس امتحانی -7همان رشته بدون اعمال سهميه کل داوطلب در بين کليه داوطلبان 

 : تذکرات مهم

شود لذا احتمال کسب رتبه مشتر  بين دو یا با توجه به اینکه رتبه بر اساس نمره تعيين می-1

 .چندنفر وجود دارد
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-کليه اطالعات فردی مندرج در کارنامه بر اساس اطالعات ثبت نامی توسط خود داوطلب می-2 

 . باشد

و بر اساس اطالعاتي كه توسط داوطلب در فرم  ثبت نام درج نموده انجام گرفته است  ور کارنامهصد

 .باشدفرد و یا قبولی نمی به منزله تائيد شرايط

درصورت کسب حدنصاب الزم، به اندازه چند برابر ظرفيت  براساس نمره اکتسابی در کارنامه -1-1

لذا داوطلبان مجاز . اب رشته محل تحصيل خواهند شدداوطلبان مجاز به انتخ تعدادی از پذیرش

. محل تحصيل خود اقدام نمایندبایست در زمان مقرر تعيين شده نسبت به انتخاب رشتهمی

محل در مهلت تعيين شده به منزله انصراف از این مرحله بوده و بدیهی است عدم انتخاب رشته

و یا بنا به دالیلی از این مرحله جا  و عمل ننموده متعاقباً برای این افراد که مجاز به انتخاب شده

  .باشداند، اقدامی ميسر نمیمانده

بر اساس اطالعاتي كه توسط داوطلب در آزمون و کارنامه اوليه صرفا صدور كارت شركت در  -9-1

 و به منزله مجوز حضور در جلسه آزمون بوده و یا به معني گيردفرم  ثبت نام درج شده انجام مي

تائيد شرايط، مدارك و اطالعات اعالم شده از سوي داوطلب ، توسط مركز سنجش آموزش 

 . باشدپزشكي نمي

در صورت مشاهده مغايرت در ( برگزاری،پذیرش نهایی،حين تحصيل)متعاقباً در هر مرحله از آزمون

داوطلب و يا نام، نوع سهميه، مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط اطالعات مندرج در فرم  ثبت

توسط مركز ، مدرك غيرمرتبط در محل تعيين شده ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال اسكن

از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و )سنجش آموزش پزشكي اقدام الزم  بعمل خواهد آمد

 (.پذيرش

بر محروم وه عالالبته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيل  

شدن فرد در هر مرحله از تحصيل، متخلف به هيئت بدوي رسيدگي به تقلب و تخلف آزمونها وزارت 

 .گيري معرفي خواهد شدمتبوع تصميم

های بعدی اعالم ، متعاقباً در اطالعيهفرآیند انتخاب محل تحصيلها و ظرفيت پذيرش دانشگاه -5-1

 .خواهد شد 

محل تحصيل درصورت کسب نمره حدنصاب، مجاز است کليه اب رشتهداوطلب به هنگام انتخ -6-1

ها و مراکز پذیرنده دانشجو در این دو رشته را به ترتيب عالقه، شرایط فردی و اولویت دانشگاه

 .شودمحلی که نمره قبولی را کسب نموده پذیرفته میانتخاب نماید و در اولين رشته

تواند از گروه یک ناسی رشته علوم آزمایشگاهی میفارغ التحصيل مقطع کارش: بعنوان مثال

را انتخاب ( بيوالکتریک)رشته مهندسی پزشکی 3و از گروه شماره  1مجموعه علوم آزمایشگاهی 

 .  نماید و بصورت مجزا در هر دو آزمون شرکت نماید

ته پذيرف: رساندشناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين ميبه اطالع متقاضيان رشته حشره -7-1

شدگان اين رشته در حين تحصيل ملزم به گذرندان يك دوره كارآموزي تابستاني به مدت شش 

 .باشندهفته بصورت عملي در يكي از مراكز تحقيقاتي مراكز بهداشت در جنوب كشور مي

هاي علوم پزشكي كشور بر اساس امكانات موجود، خوابگاه در اختيار دانشجو قرار دانشگاه -8-1

ذا داوطلبان دقت نمايند جهت دريافت اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه مورد نظر خود ل. دهندمي
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بنابراين مركز سنجش آموزش پزشكي در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هيچگونه . مراجعه كنند

 .مسئوليتي نخواهد داشت 

 

 :اطالعات ضروری  -9

ه منزله هر نوع اطالع رسانی از طریق اعالم شماره تلفن، آدرس و ایميل توسط داوطلب ب -1-9

بايست فقط از طريق سامانه الكترونيكي لذا داوطلب مي. باشدمرکزسنجش آموزش پزشكي نمی

 .مركز سنجش آموزش پزشكي اطالعات مورد نياز را كسب نمايد

داوطلبان در صورت داشتن هرگونه سوال يا مشكل ابتدا به سؤاالت رايج در سايت مركز  -2-9

  درصورت عدم مشاهده پاسخ يا پاسخ مشابه، مراتب را به آدرس مراجعه نمايند و سنجش

Arshad94@sanjeshp.ir به . ارسال نمايند و پاسخ خود رادر قسمت سواالت رايج مشاهده نمايند

 .مراجعات حضوري، كتبي و تلفني پاسخ داده نخواهد شد 

سامانه اینترنتی این مرکز مراجعه نمایند تا درصورت به  به طور مرتب بايستداوطلبان مي -1-9

هاي مندرج در اطالعيه( عالوه بر زمانبندی اعالم شده)وجود هرگونه تغيير یا اعالم مورد جدید 

مورد در نظر به اینکه تنها مرجع اعالم هر . را رؤیت نموده و از کليه موارد آگاهی یابندهمين سايت 

باشد، لذا الزم است داوطلبان رابطه با آزمون کارشناسی ارشد فقط همين سامانه اینترنتی می

 .این سامانه را مرتب رؤیت نمایند

هرگونه يادداشت  وسایل الکترونيکی، پيجر،، حساب ، ماشينآوردن تلفن همراه  -9-9

  .باشد در جلسه آزمون ممنوع مي... كيف، ساك و و برگه، 

شامل درك متون و واژگان عمومي زبان در  كهها بصورت عمومي آزمون زبان در كليه رشته-5-5

    .برگزار خواهد شداست،  (متوسط به باال )  Upper Intermediat انگليسي سطح
 

 :فرآیند اعالم نتایج نهایی -5

عالي هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شورايبر اساس آئين نامه آموزشي دوره -1-5

دوره يا جابجايي محل تحصيل در تغيير رشته و  ،هر گونه انتقالعلوم پزشكي ريزي برنامه

شود با آگاهي كامل و بر لذا به داوطلبان توصيه مي. كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع مي باشد

  .محل تحصيل نمايندرشتهاساس شرايط شخصي و عالقه اقدام به انتخاب 

س از پذیرش قوانين مربوط به جابجایی، انتقال و ميهمانی براساس مصوبات الزم به توضيح است پ

لذا از هرگونه . ريزي علوم پزشكي، توسط دانشگاه پذيرنده اعمال خواهد شدعالي برنامهشوراي

 . پيگيري از طريق اين مركز خودداري شود

در ركت نموده و در آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ش 94كساني كه سال  -2-5

پذيرفته شوند و پس از ثبت نام یا عدم باشد، ها و مراکزی که تحصيل در آنها رایگان میدانشگاه

. باشندنمي 95ثبت نام در دانشگاه از ادامه تحصيل انصراف دهند، مجاز به شركت در آزمون سال 

ده و به هئيت بديهي است در صورت محرزشدن عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلف محسوب ش

مراکزی که  ها ودانشگاه البته افرادی که در. بدوي رسيدگي تخلفات آزمونها معرفي خواهد شد

 .پذیرفته شوند مشمول این محروميت نخواهند بود بصورت پرداخت شهریه

mailto:Arshad94@sanjeshp.ir
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ممكن است پذيرفته شدگان بنا به تشخيص گروه تخصصي مربوطه، ملزم به گذراندن  -1-5

 .ره به عنوان دروس جبراني يا پيش نياز قبل از دوره اصلي باشندتعدادي واحد درسي دو

ها، مركز در صورت عدم ثبت نام تعدادي از پذيرفته شدگان و خالي ماندن ظرفيت دانشگاه -9-5

هاي باقيمانده نخواهد سنجش آموزش پزشكي هيچگونه تعهدي درخصوص جايگزيني ظرفيت

در صورت تصويب، معرفي . ر اين رابطه خودداري نمايند لذا داوطلبان از هرگونه پيگيري د.داشت 

هايي كه محدوديت جايگزين فقط از بين پذيرفته نشدگان واجد شرايط و در اولويت پذيرش در رشته

از  94نيمه اول مهر ماه سال پذير است بنابراين مراتب در آموزشي وجود نداشته باشد، امكان

  طريق همين سايت اعالم خواهد شد
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 (هاه رشتهيلك) 49ارشد سال يمون كارشناسآز ياجرا يرنامه زمان بندب - ي

در سامانه عصر به بعد  18ساعت برای مالحظه دداوطلبان عزیز ازموارد  اطالعيه ها وسایر كليه :توجه

 .شروع شده وکماکان به شرح زیر می باشد 15/10/41اعالم این اطالعيه ها از تاریخ .گيردمي قرار

 

 تاريخ اطالعيه

 15/10/41 های امتحانیمنابع و رشته -اولين اطالعيه در رابطه با تغييرات کلی

 22/10/41 قرا دادن دفترچه راهنمای آزمون

 10/11/41لغایت  1/11/41 ثبت نام آزمون و ارسال مدارك اسكن شده فقط بصورت اينترنتي 

 10/11/41لغایت 25/11/41 ويرايش و تصحيح اطالعات داده شده توسط داوطلبان 

 11/2/49 در صورت وجود مواردی -اطالعيه  

 1/1/49لغایت  24/2/49 برگه راهنما و ساير اطالعات مربوط به اجراي آزمون -توزيع كارت ورود به جلسه آزمون

 1/1/49و  11/2/49 (طي نوبتهاي صبح و عصر)برگزاري آزمون 

 10/1/49 اعالم كليد اوليه 

 11/1/49لغایت  10/1/49 اضات نسبت به سؤاالت آزمون فقط بصورت اينترنتيمهلت ارسال اعتر

 11/1/49 اعالم كليد نهايي

 6/9/49 مرحله اول اعالم کارنامه علمی -يت پذیرشهای پذیرنده و ظرفاعالم اسامی دانشگاه

 4/9/49لغایت  6/9/49 انجام انتخاب رشته محل 

 21/9/49 انشگاه شاهد جهت برگزاري مرحله دوماطالعيه اعالم اسامي واجدين شرايط د

 1/5/49 برگزاري مرحله دوم واجدين شرايط دانشگاه شاهد

با آزمون )مهلت ارسال اسامي واجدين شرايط استفاده از آيين نامه استعداد درخشان 

 توسط دانشگاه محل تحصيل( و بدون آزمون
 29/5/49لغایت  15/5/49

 9/6/49 کارنامه نهایی –شدگان  اعالم اسامي نهايي پذيرفته

 12/6/49و  11 ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاهها

 8/7/49 ( درصورت تصويب)  هااعالم اسامي افراد جايگزين دربرخي از رشته

 

 

  http:// sanjeshp.ir : آدرس سايت مركز سنجش آموزش پزشكي  

رساني فوق الذكر اطالع رساني تب فقط از طريق پايگاه اطالعدر صورت هرگونه تغيير در برنامه فوق، مرا:  1تذكر 

 .خواهد شد

در هر اطالعيه عالوه بر مورد مشخص شده ممكن است ساير موارد نيز درج گردد و يا خارج از زمانبندي :  2تذكر 

  1/11/93از)ته باشند در كليه تاريخهاي اعالم شده و هر هفالذكر موردي اعالم گردد، لذا داوطلبان ملزم ميفوق

   . به سايت مربوطه مراجعه نموده و كليه مطالب را مطالعه نمايند (93لغايت دهه دوم مهر ماه 

  

 

 يمركز سنجش آموزش پزشك            
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 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه ،مدارك مورد پذيرش ي امتحاني،رشته ها -1جدول شماره       

 49-45كارشناسي ارشد سال تحصيلي

 

 .دندانپزشكي و داروسازي مي باشد, منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي *

 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش رشته امتحاني رديف

1 
آموزش 

 بهداشت

كارشناســـي بهداشـــت عمـــوميت علـــوم اجتمـــاعيت 
شـت روانشناسيت علوم تربيتيت پرستاريت مامائيت بهدا

محيط ت بهداشت حرفه اي ت مـديريت خـدمات بهداشـتي 
ت فناوري اطالعات سـالمت درمانيت هوشبريت اتاق عمل

 (مدارك پزشكي)

ـــــــوژي  ـــــــت وتكنول ـــــــوزش بهداش آم
روانشناســـــــــــي ت (3)آموزشـــــــــــي

ـــومي  بهداشـــتت(2) ـــه (3)عم تجامع

 (2)تزبان عمومي (2)شناسي

 آمار زيستي 2

آمـارت  كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي تكارشناسـي

ت دكتـــري عمـــومي گـــروه  رياضـــي ت  علـــوم كـــامپيوتري
 دكتراي حرفه اي دامپزشكي و*پزشكي 

 ت (1)رياضي عمومي
 ت (2)آماررياضي واحتمال

 شــامل طــرح آزمــايش)روشــهاي آمــاري
 گيــــــــــــريتيون،نمونهها،رگرســــــــــــ

 (3)زبان عموميت(3) (آمارناپارامتري

3 
ش آموز

 پزشكي

شـكي دانشـگاه اعضاي هيئت علمي گروه هاي علـوم پز

ــوم پزشــكي سراســر كشــورت  ــاي عل ــا و دانشــكده ه ه
اعضاي هيئت علمي گروه هاي علـوم پزشـكي دانشـگاه 

ـــالمي  ـــهريه)آزاد اس ـــت ش ـــدرك (باپرداخ ـــدگان م ت دارن

كارشناسي ارشد رشته هـاي علـوم پزشـكيت دارنـدگان 
مـــــدرك دكتـــــراي عمـــــومي پزشـــــكي ،داروســـــازي و 

ق تخصصـي دندانپزشكيت دكتراي تخصصـي بـاليني و فـو
 باليني

 ت (3) كليات آموزش پزشكي
 ت( 1)رهبري ومديريت آموزشي 

 (3)زبان عمومي  

 اپيدميولوژي 4

كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي ت كارشناسي انگـل 

شناســي ت اداره امــور بيمارســتانها  ت و دكتــراي عمــومي 
 دكتراي حرفه اي دامپزشكي و *گروه پزشكي 

 ت(5/2)مباني اپيدميولوژي 
 ت(2)مقدمات آمار زيستي 

 ت (5/1)اصطالحات پزشكي  
ـــا  ـــدميولوژي بيماريه ت  بهداشـــت (2)اپي

 (2)تزبان عمومي (2)عمومي 

 اتاق عمل 5
كارشناســي در رشــته هــاي اتــاق عمــلت پرســـتاري و 

 هوشبري

 ت (3)اصول و عملکرد فرد سيار و اسکراب
 ت(2)بيماریهای داخلی و جراحی

ـــا  ـــی ه ـــی درجراح ـــوژی جراح ی تکنول
ــــف ــــاتومی(3)مختل ت بيهوشــــی (1)ت آن

 (2)تزبان عمومي(1)واحياء قلبی ریوی

6 
اعضاي 
مصنوعي و 

 وسايل كمكي

 كارشناسي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي
ــز  ــك (4)ارتزوپروت ــوژي و بيومكاني تكينزيول

ــدازه گيــري عضــالت  ت(2) ارزشــيابي و ان

 (3)ت زبان عمومي (2)ت ارتوپدي(2)

7 

اقتصاد 
 بهداشت

گرايش  2با ) 
توسعه 

بهداشت و 

درمان؛ 
سياستگذاري 

و برنامه ريزي 
بهداشت و 

 (درمان

كارشناســي در يكــي از رشــته هــاي گــروه پزشــكي ت 

اقتصـــادت علـــوم اقتصـــادي تمـــديريت ت مـــديريت خـــدمات 

بهداشتي درمانيت حسابداري ت جامعه شناسي ت علـوم 
اجتمــاعي ت مهندســي پزشــكيت دكتــراي عمــومي گــروه 

ت ت مهندســي اي حرفــه اي دامپزشــكيو دكتــر *پزشــكي
ــد  ــنايعت كارشناســي و كارشناســي ارش ــازي )ص داروس

 (خارج از كشور

 ت (2)اقتصاد خرد 

 ت (2)اقتصاد كالن

 ت (3)اقتصاد سالمت
ــدمات بهداشــتي  ــديريت خ ــازمان وم س

 ت (2)درماني
 ت (3)رياضي و آمار حياتي 

 (3)زبان عمومي 

 ارگونومي 8

پزشـكيت كارشناسـي  دانش آموختگـان دكتـري عمـومي
رشته هاي بهداشت حرفـه ايت كاردرمـانيت فيزيـوتراپيت 

ارتوپــدي فنــيت مهندســي صــنايعت مهندســي فنــاوري 
اطالعاتت طراحي صـنعتيت مـديريت صـنعتيت مهندسـي 

مكانيــكت مهندســي تكنولــوژي طراحــي و نقشــه كشــي 

صنعتيت روانشناسيت ايمني صنعتيت فيزيكت مهندسـي 
 يت اتاق عملهوشبرپزشكيت پرستاريت 

 ت (2)كليات ارگونومي

 ت (2)تشريح و فيزيولوژي انساني 
 ت (2)فيزيك و مكانيك

ــومي(2)رياضــي ت (1)ت روانشناســي عم

 (2)ت زبان عمومي (1)مديريت سازماني
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دروس امتحاني و ضرايب 

 مربوطه

9 
اكولوژي 

 انساني

ــي ــوژي انســاني،  كارشناســي در يك ــاي اكول از رشــته ه

، بهداشـت عمـومي، زيسـت (با گـرايش انسـاني)جغرافيا 
ــي  ، محــيط زيســت، بهداشــت (هــا همــه گرايش)شناس

محيط، بهداشـت خـانواده و جمعيـت، بهداشـت حرفـه اي، 

مامــايي، پرســتاري و يــا دارا بــودن مــدرك دكتــري عمــومي 
، دكتــري حرفــه اي (پزشــكي، داروســازي و دندانپزشــكي)

امپزشــكي مــورد تائيــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش د
 پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 ت (3)مباني اكولوژي انساني 

 ت (2)جمعيت و تنظيم خانواده
 ت(2)مقدمات آمار زيستي

 ت(1)بهداشت عمومي 
 (2)زبان عمومي 

11 
انفورماتيك 

 پزشكي

ــوم  پزشــكي ــه كارشناســي هــا ي رشــته هــاي عل ت  كلي

ت  مهندسي كامپيوتر ت ( كليه گرايشها)رشته هاي رياضي 
علـــوم كامپيوترتمهندســـي پزشـــكي تمهندســـي بـــرق 

ــــــوم  ــــــات تعل ــــــن آوري اطالع الكترونيكتمهندســــــي ف
ــومي پزشــكي و  ــراي عم آزمايشــگاهي دامپزشــكيت دكت

 دكتراي عمومي دندانپزشكي

ــاختمان  ــه نويســي و س ــول برنام اص

 ت ( 3)داده ها 
 ت ( 2)اتي رياضي و آمار حي

مديريت اطالعـات بهداشـتي درمـاني 
 ت( 3)

 (2)زبان عمومي  

11 

 

ارزيابي فناوري 
 (HTA) سالمت

مــدرك كارشناســي در كليــه رشــته هــاي مصــوب وزارت 
ــي وزارت علــوم  ــي و مهندس ــت ت كارشناســي فن بهداش

تحقيقات و فناوري ت دكتري عمومي پزشـكي ، داروسـازي 
 يا دكتري حرفه اي دامپزشكي

 ت(2)ل مديريت اصو
 ت(1)روشهاي آماري 

 ت(2)اصول و روشهاي اپيدميولوژي 

 ت(2)اقتصاد بهداشت  
برنامه هاي جـاري آن  نظام سالمت و

 ت(1)
 (2)زبان انگليسي  

 كارشناسي بينائي سنجي بينائي سنجي 12

 ت(2)آنومالي ديد دوچشمي

 ت(2)فيزيولوژي اپتيك 
ــات ا ت بيمــاري هــاي (2)پتــومتريكلي

 ت(1)چشمي
 ت(2)عدسي هاي تماسي

 ت(2)اپتومتري كودكان

 ت(1)عينك طبي 
 (2)زبان عمومي

13 
بهداشت و 
ايمني مواد 

 غذايي

ــازيت   ــوميت داروس ــكي عم ــري پزش ــدرك دكت ــدگان م دارن
دامپزشــكي و دكتــراي حرفــه اي علــوم آزمايشــگاهي و يــا 

كارشناســي در يكــي ازرشــته هــاي علــوم تغذيــه، علــوم و 

ت (كنتـــرل كيفـــي و بهداشـــتي گـــرايش ) صـــنايع غـــذايي 
بهداشت محيط ، بهداشت عمـوميت ميكروبيولـوژيت علـوم 

ـــنايع )آزمايشـــگاهيت مهندســـي كشـــاورزي  ـــرايش ص گ
ت (گرايش شيمي مواد غـذايي)ت مهندسي شيمي (غذايي

بهداشت موادغذايي با منشا دامـيت بهداشـت و بازرسـي 

  گوشت

 ت(2)ميكروب شناسي مواد غذايي 
 ت(2)غذايي  اصول نگهداري مواد 

 ت (2)شيمي مواد غذايي 
كليات بهداشت و ايمني مواد غـذايي 

 ت (2)

 (2)زبان عمومي 

 (كليه گرايشها)كارشناسي روانشناسي  بهداشت روان 14

 ت(5/1)آمار و روش تحقيق 

ـــــومي و  ـــــات روانپزشـــــكي عم كلي
 ت(2)بهداشت روان 

اصول روانشناسي باليني و مشـاوره 

 ت(5/1)
 ت(2)و رشد روانشناسي عمومي 

 ت (1)اصول خدمات بهداشتي 
 (2)زبان عمومي 
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15 

برنامه ريزي 

يادگيري 
الكترونيكي در 

 1علوم پزشكي

دكتـــراي عمــــومي پزشــــكي، دكتــــراي عمــــومي 

ــــازي ، دكتــــراي عمــــومي دندانپزشــــكي  داروس

هاي  ا كارشناسي ارشد كليـه رشـتهتكارشناسي ي
ريزي  علوم پزشـكيت كارشناسـي مـديريت و برنامـه

ــه ريزي  آموزشــيت كارشناســي ارشــد رشــته برنام
ــيط زيســتت كارشناســي  ــديريت آموزشــي و مح م

ارشد رشته مديريت آموزشـيت كارشناسـي ارشـد 

ــه ريزي آموزشــيت كارشناســي ارشــد  رشــته برنام
 رشته تحقيقات آموزشي 

 ت(2)يادگيريروانشناسي 

 ت (2)آمار 

 ت(2)مباني كامپيوتر و فناوري اطالعات
 ت (2)تكنولوژي آموزشي 

 ت (2)مباني بهداشت عمومي
 (2)زبان عمومي

16 
تاريخ علوم 

 پزشكي

ــاي مقطــع  ــته ه ــي در كليــه رش ــدرك كارشناس م
كارشناسي مصـوب  و مـورد تاييـد وزارت بهداشـت، 

حقيقـات درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، ت

 و فناوري

ت (3)ت تــاريخ علــم و تمــدن(3)تــاريخ پزشــكي

ت زبـان (2)ت زبـان عربـي(2)اطالعات پزشـكي
 (2)عمومي

17 

تكنولوژي 

تصويربرداري 

تشديد 
 مغناطيسي

(MRI ) 

 كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي

ــويربرداري  ــاي تص ــك ه ــول MRI (2)تكني ت اص

( 2)ت آنـاتومي MRI (3)فيزيكي تصـويربرداري 
 (2)تزبان عمومي (1)ولوژي ت فيزي

18 
تكنولوژي 

 گردش خون

كارشناسي رشته هاي پرستاريت هوشبري واتـاق 
 عمل

 2در رشته تکنولوژی گـردش خـون داشـتن حـداقل )
سال سابقه  با مـدرك كارشناسـي در عرصـه هـاي 

 .(باشد باليني الزامي مي

 ت (3)پرستاري وبيماري هاي داخلي وجراحي
 ت (1)بيوشيمي

 ت (1)كيفيزيك پزش
 ت(1)فيزيولوژي

 (2)ت زبان عمومي(1)فارماكولوژي

19 

حشره شناسي 

پزشكي و 

 مبارزه با ناقلين

كارشناسي بهداشت محيط ت علوم آزمايشـگاهي ت 
ـــي  ـــره شناس ـــكي ت حش ـــي  پزش ـــل شناس انگ

كليـه )پزشكي و مبارزه با ناقلين ت زيست شناسي 
ت دفــع آفــات كشــاورزي ت گيــاه پزشــكيت (گرايشــها

ـــوم زي ـــت عل ـــان ت بهداش ـــت گياه ـــتي ت حفاظ س

 ت مدیریت تلفيق آفاتتعمومي

 ت (3)حشره شناسي عمومي

 ت(2)زيست شناسي عمومي
 ت (1)شيمي عمومي 

 (2)زبان عمومي 

21 
راديوبيولوژي و 
 حفاظت پرتويي

كارشناســـي تكنولـــوژي پرتوشناســـي ت زيســـت 
ـــــوژي  ـــــولي ت تكنول شناســـــي ســـــلولي و مولك

اي ت ژنتيـك ت  هسته پرتودرماني ت تكنولوژي پزشكي

با گـرايش ) بيوفيزيك ت فيزيكت مهندسي هسته اي 
 (پرتوپزشكي

 ت(2)فيزيك پرتوها 

 ت( 2)راديوبيولوژي  
 ت(2)فيزيك عمومي

 ت(2)بيولوژي سلولي 

 ت( 1)رياضي عمومي و آمار 
 ت(1)فيزيولوژي و آناتومي 

 (2) زبان عمومي 

21 
روانشناسي 

 باليني

ـــاي ـــه رشـــته ه روانشناســـيت  كارشناســـي كلي

 مشاوره و راهنمايي

ت نظریــه هــای (5/1)آســيب شناســی روانــی
ــدرمانی(2)شخصــيت ت (2)ت نظریــه هــای روان

مصـــاحبه بـــالينی و )ارزیـــابی روانشـــناختی 
ت روانشناسـی (1()آزمون های روانشـناختی

ت بنياد هـای بيولـوژیکی (5/1)عمومی و رشد
ت روانشناســـــی (1)و فيزیولـــــوژیکی رفتـــــار

ـــالينی ـــق ت آ(5/1)ب ت (5/1)مـــار و روش تحقي

 (2)زبان عمومي

                                                                                              
شنننرايط تحصنننيل در دانشنننكده . گنننردد اينننن رشنننته در دانشنننكده مجنننازي دانشنننگاه تهنننران ارائنننه مي 1

هنننناي آمننننوزش از راه دور در  آيننننين نامننننه دورهمجننننازي دانشننننگاههاي علننننوم پزشننننكي بننننر اسنننناس 

ريزي  منننور   دانشنننگاههاي علنننوم پزشنننكي مصنننوبه چهنننل و نهمنننين جلسنننه شنننوراي عنننالي برنامنننه

 .باشد مطالعه اين آيين نامه ضروري مي. باشد مي 1/8/1141
 http://hcmep.behdasht.gov.ir/uploads/Ayeen_AmozeshRaheDoor.pdf 
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22 
رفاه 
 اجتماعي

 كارشناسي كليه رشته ها

ت آمار و روش (3)نظريه هاي جامعه شناسي 

ســـازمان و )ت دروس تخصصـــي ( 3)تحقيـــق
مديريت، اقتصـاد خـرد و كـالن،ت تـامين و رفـاه 

ت زبـان (4( )تماعي، روانشناسي اجتماعياج
 (3)عمومي 

23 
سالمت و 

 رسانه

دانــش آموختگــان دكتــراي حرفــه اي در رشــته هــاي 

پزشكي عمومي، داروسـازي عمـومي دندانپزشـكي 
عمومي ، دامپزشكي ، علوم آزمايشـگاهي و دانـش 

ــاطع كارشناســي ارشــد رشــته هــاي  آموختگــان مق
 علوم پزشكي

 ت(3) اتي اپيدميولوژي و آمار حي

 ت(2)زبان و ادبيات فارسي 
نگارش و مقاله نويسي به زبان هاي فارسي 

 ت(3)و انگليسي 
 (2)زبان عمومي 

24 
سالمت 

 سالمندي

كارشناســــــــــــي پرســـــــــــــتاريتماماييتآموزش 

ــــــــــــــديريت  بهداشتتبهداشــــــــــــــت عموميتم
توانبخشــــــــيتمديريت خــــــــدمات بهداشــــــــتي 

ودرمانيتروانشناســي بــالينيتعلوم تغذيهتمــددكاري 

ــــايي ســــنجيت اجتم اعيتشــــنوايي ســــنجيت بين
 فيزيوتراپيت گفتاردرماني وكاردرماني

 ت(3)فيزيولوژي سالمندي

 ت (1)روانشناسي وبهداشت رواني 
 ت (1)جامعه شناسي پزشكي

 ت(2)روش تحقيق وآمارحياتي

 ت(2)كليات بهداشت عمومي 
 (2)ت زبان عمومي(1)مباني تغذيه 

25 
شنوائي 

 شناسي
 سيكارشناسي شنوايي شنا

ــنوايي وتعــادل ــاتومي و فيزيولــوژي ش ت (2)آن
ت شــنوايي (3)شــنوايي شناســي تشخيصــي

ت شـنوايي شناسـي (2)شناسي توانبخشي

 (2)ت زبان عمومي(1)كودكان

26 
علوم 

 تشريحي

كارشناســي علــوم تشــريحي ت بافــت شناســي ت 

ــه گرايشــها)زيســت شناســي   ــوتراپي ت ( كلي ت فيزي

ماني ت راديولـوژي ارتوپدي فني ت كاردرماني ت گفتاردر
ت  بينـايي  ماماييت پرستاري  ت ت شنوايي شناسي  

 تعلوم آزمايشگاهيت هوشبري ت اتاق عملسنجي 

 ت(4)تشريح عمومي

 ت (3)بافت شناسي  

 ت(2)زيست شناسي سلولي
 ت (3)جنين شناسي  

 (2)زبان عمومي  

27 

علوم و 

صنايع 

غذائي 
گرايش )

كنترل 
كيفي و 

 (بهداشتي 

ـــوم و صـــنايع غـــذاييكارشناســـي ع گرايشـــهاي )ل

ــف  ــوم و )كشــاورزي  مهندســيت ( مختل ــرايش عل گ

صـنايع )ت شيمي و مهندسي شيمي ( صنايع غذائي
ـــــذائي ـــــازي( غ ـــــراي داروس ـــــازي و دكت  تتداروس

ت (صـنايع غـذائي) دامپزشكي ت علوم تغذيه ت تغذيـه 
گــرايش هــاي فنــي  مهندســي و )صــنايع غــذايي 

هـــــاي  ت تكنولـــــوژي شـــــير و فـــــراورده(تغذيـــــه

لبنيتمهندســـي تكنولـــوژي آردتتكنولـــوژي صــــنايع 
مهندســي روغــن خــوراكيت گوشــت و فــراورده هــاي 

 گوشتيت بهداشت موادغذايي با منشا دامي

 ت (2)ميكروبيولوژي مواد غذائي
 ت(2)شيمي مواد غذائي

 ت( 3)تكنولوژي مواد غذائي  
 ت (3)كنترل كيفي مواد غذايي 

 (2)زبان عمومي 

 

28 
فيزيك 
 پزشكي

ــك مهندســيت  ــك تفيزي ــك ت بيوفيزي كارشناســي فيزي
ــاني  ــوتراپي)پرتودرم ــوژي پرتوشناســي ( رادي ت تكنول

اعضـاي   فيزيـوتراپي تت بينايي سـنجيت ( راديولوژي)
ــكيت  ــيت مهندســي پزش ــايل كمك ــنوعي و وس مص

گـرايش )علوم آزمايشگاهي ت مهندسـي هسـته اي 
 ت تكنولوژي پزشكي هسته اي(پرتوپزشكي و راكتور

مكانيــــك، الكتريســــيته، ) يــــك عمــــومي فيز
ــدگاني  ــورو دي ــاطيس، حــرارت ، صــوت ، ن مغن

 ت(4()

هسته اي )ت فيزيك (1)ت تشريح(1)فيزيولوژي 
 (2)ت زبان عمومي (2)ت رياضي (3( )و اتمي

 فيزيولوژي 29

ــوژي ت زيســت شناســي  ــه )كارشناســي فيزيول كلي

ت جانورشناســي تپرسـتاري ت فيزيــوتراپي ت (گرايشـها
ـــايي  ـــيت مام ـــوم داروي ـــوم آزمايشـــگاهي ت عل ت عل

ــار  ــوم تشــريحيت گفت ــاكولوژيت بيوشــيمي ت عل فارم

ســــنجيت شــــنوايي شناســــيت  درمــــاني ت بينايي
بهداشت عموميت بهداشت حرفـه اي و هوشـبري ت 

 اتاق عمل

 ت(3)فيزيولوژي 

 ت (1)بيوشيمي 
 ت(2)زيست شناسي جانوري 

 (3)زبان عمومي  
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 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه ك مورد پذيرشمدار رشته امتحاني رديف

 فيزيوتراپي 31

 كارشناسي فيزيوتراپي

معلوليت در اندام فوقاني بـه هرشـكل و : تذكر
ــه اي كــه  ــه گون ــاني ب ــدامم تحت معلوليــت دران

استقالل فردي را مختل نمايد وهمچنين نقص 
كامـــل يـــك چشـــم يايـــك گـــوش و يـــا لكنـــت 

رشــته  شــديدمانع از پــذيرش دانشــجو در ايــن

 .خواهد بود

 ت(2) 3و2و1بيومكانيك 
 ت(2) 2و1الكتروتراپي 

 ت(1)ارزشيابي واندازه گيري 
 ت(1)ارتز وپروتز

 ت(3)3و2و1تمرين درماني 

ــــي  ــــاي اعصــــاب ،داخل ــــوتراپي در بيماريه فيزي
 ت(3)بي، ريوي، روماتيسمي و پوستيقل)2و1

 (2)زبان عمومي 

31 
فيزيوتراپي 

 ورزشي
 كارشناسي فيزيوتراپي

 ت(2)كينزيولوژي و بيومكانيك 

 ت(2)عضالني  ارزشيابي و اندازه گيري
 ت(2)وژي سيستم قلب و عروق و تنفس فيزيول

 ت( 2)فيزيولوژي كار و ورزش  
 (2)تزبان عمومي (2)فيزيولوژي عضله 

32 
فناوري اطالعات 

 سالمت
 كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي

 ت(2)فناوري اطالعات سالمت

 ت(2)وطبقه بندي بيماري هاشناسي  بيماري
ــديريت  ــتي وم ــات بهداش ــاي اطالع ــتم ه سيس

 ت(2)آنها
 (2)زبان عمومي 

 كارشناسي كاردرماني كاردرماني 33

روانـي  -كاردرماني وتوانبخشي اختالالت ذهنـي 

 ت(2)ت روان شناسـي وروانپزشـكي(6)وجسماني
ــــان ــــي كودك ــــدرواني حركت ــــاتومي (1)رش ت آن

ــك ــت ت توانبخشــي حر(2)وبيومكاني ــه اي وفعالي ف

 (2)ت زبان عمومي(1)هاي روزمره ي زندگي

33 
كتابداري و 
اطالع رساني 

 پزشكي

 كارشناسي كليه رشته ها
 ت(3)دانش كتابداري 

 ت(3)علوم وتكنولوزي اطالعات پزشكي

 (3)زبان عمومي 

 كارشناسي گفتار درماني گفتار درماني 35

 ت(2)اختالالت صوت و تشدید
 ت(1)بلعاختالل 

 ت(2)الت واج شناختی و آواشناختیاختال
 ت(2)اختالالت روانی گفتار

 ت(3)اختالل زبان در دوران رشد

 ت(2)اختالل اکتسابی زبان
 (3)زبان عمومي 

36 
مديريت خدمات 
بهداشتي 

 درماني

كليـــه كارشناســـي هـــاي علـــوم پزشـــكي و 
كارشناسي مـديريت بـا گرايشـهاي مختلـف ت 

 حقـوق ت اداره امـور بيمارسـتانهات مـديريت ت
 علوم اقتصادي حسابداريت علوم اجتماعيت

ت اصــول و مبـاني ســازمان و (2)كليـات بهداشـت 
ـــديريت بهداشـــت و (3)مـــديريت  ت ســـازمان و م

ــان  ــاد بهداشــت (3)درم ــالي و اقتص ــديريت م ت م
 (3)ت زبان عمومي (2)

37 
مهندسي 

 بهداشت محيط

بهداشت حرفـه كارشناسي بهداشت محيط ت 
ت  شيميت مهندسـي  بهداشت عمومياي ت 

شيميت مكانيك ت آبياري ت  مهندسـي عمـران 

ت فيزيك تمحيط زيست ت خـاك شناسـي ت  آب 
مهندســي صــنايع ت مهندســي شناســي ت  

زمين شناسي ت  مهندسـي كـامپيوتر شيالتت
تزيســـت شناســـي  ت مـــديريت  (نـــرم افـــزار)

ــيت  ــوم تجرب خــدمات بهداشــتي درمــاني ت عل
هداشـت، كارشناسي دررشته هاي مختلف ب)

 (علوم و علوم مهندسي

 ت(1)هيدروليك )آب و فاضالب 

 ت(2)انتقال و توزيع آب و جمع آوري فاضالب 
 ت(1)تصفيه آب 

 (1)تصفيه فاضالب 
 ت(1)شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضالب 

 ت(1)آلودگي هوا وكنترل آن 

 ت(1)مواد زائد جامد
 ت(2)كليات بهداشت محيط

 (2)زبان عمومي 
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 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه مدارك مورد پذيرش ته امتحانيرش رديف

38 
مددكاري 
 اجتماعي

كليـه گـرايش هـاي كارشناسي مددكاري اجتمـاعي ت 
گـرايش خـدمات )ت علـوم اجتمـاعي خدمات اجتمـاعي 

 (اجتماعي تتعاون ورفاه اجتماعي تپژوهشگري

عمـــــومي، مرضـــــي، )ناســـــي روان ش

 ت(1( )شخصيت 
جامعــه شناســي و نظريــه هــاي  مبــاني

 ت(1)
 ت(1)مباني توانبخشي

ــاعي  ــددكاري اجتم ــددكاري )م ــاني م مب

 ت(2( )فردي ، گروهي و جامعه اي 
 (3)زبان عمومي 

39 
مديريت 
 توانبخشي

وسـايل كمكـي ت و كارشناسي انـدام هـاي مصـنوعي 

گفتـار   فيزيـوتراپيت كاردرمـاني ت شـنوايي شناسـي ت
ي تجامعـه ت بينايي سنجي ت مددكاري اجتماعدرماني

شناسي ت علـوم اجتمـاعي ت روانشناسـي ت مـديريت 
ــــداد  ــــديريت ام ــــاني ت م خــــدمات بهداشــــتي و درم

ت  درســـوانحتكودكان اســـتثنايي ت بهداشـــت عمـــومي
پرستاري تعلوم تربيتيتامداد ونجات ت دكتراي عمومي 

 پزشكي

 ت(5)اصول توانبخشي 

 ت(3)مديريت 

 ت(3)زبان عمومي 

31 
مهندسي 
پزشكي 

 (ريكبيوالكت)

كارشناسي فني و مهندسي ت علوم پايـه ت گروههـاي 
ي حرفـه اي پزشـكي ت اپزشكي و پيراپزشـكي ت دكتـر

 دندانپزشكي ت داروسازيت مهندسي مديريت اجرايي

 ت (2)ریاضيات مهندسی 
 ت(2)پزشكی پزشکی و مهندسیفيزیک

 ت(2)سيگنالها و سيستم ها

ت  (2)مــــدارهای الکتریکــــی و الکترونيــــک
 ت(1)وآناتومي  يولوژيفيز

 (2)زبان عمومي 

31 

مهندسي 
 پزشكي 

 (زيست مواد)

كارشناسي فني و مهندسي ت علوم پايـه ت گروههـاي 
ي حرفـه اي پزشـكي ت اپزشكي و پيراپزشـكي ت دكتـر

 دندانپزشكي ت داروسازي 

ـــم مـــواد(2)رياضـــيات عمـــومي ت (2)ت عل
ت آنـــــاتومي (3)اصـــــول زيســـــت مـــــواد

ـــــوژي ـــــي(1)وفيزيول ـــــيمي آل ت (1)ت ش
 (2)ت زبان عمومي(1)بيوشيمي

32 

مهندسي 

بهداشت 

 اي حرفه

 ت بهداشــت محــيط تكارشناســي بهداشــت حرفــه اي 

( مكانيك و شـيمي, صنايع )ايمني صنعتيت مهندسي 

 ت فيزيكت  شيمي

ــــــه اي  ــــــت حرف ــــــك (5)بهداش ت فيزي

ــــــــــيت(2) ت (2)شــــــــــيمي  ت(2)رياض

 (2)ت زبان عمومي (1)ارگونومي

33 

مديريت 
سالمت 

،ايمني و 
حيط زيست م

(HSE) 

كارشناســي رشــته هــاي مهندســي بهداشــت حرفــه 

ايتمهندســي بهداشــت محــيطت مهندســي تكنولــوژي 
 (گرايش ايمني)ايمنيت مهندسي صنايع

 ت(3)بهداشت حرفه اي 

 ت(3)بهداشت محيط
 ت(2)اصول ايمني

 ت(2)اصول ومباني مديريت

 ت(1)كليات بهداشت عمومي
 (2)ت زبان عمومي(1)آمار و اپيدميولوژي

33 

ميكروب 

شناسي 

 موادغذايي

كارشناســـــــي ميكـــــــروب شناســـــــي تعلـــــــوم 
 آزمايشــگاهيتعلوم تغذيـــهتعلوم وصـــنايع غـــذاييت

گــــرايش هــــاي )زيســــت شناســــي بيوشــــيميت
ـــوژيت ـــك ميكروبيول ت بهداشـــت و (بيوشـــيمي ت ژنتي

ــراي  ــذاييت دكت ــواد غ بازرســي گوشــتت بهداشــت م
 داروسازيت دامپزشكي عمومي پزشكيت

 ت(3)باكتري شناسي

 ت(1)تغذيه عمومي
 ت(1)بيوشيمي عمومي

 ت(1)انگل شناسي
 ت(1)قارچ شناسي

 ت(1)ويروس شناسي
 (2)زبان عمومي

 

35 
نانوتكنولوژي 

 پزشكي

كليه كارشناسي هـاي علـوم پزشـكي و كارشناسـي 
( كليـه گرايشـها )مهندسي پليمر ت مهندسي شيمي 

ت مهندسـي بـرقت ( كليـه گرايشـها )ت مهندسي مواد 

محض )ت شيمي ( محض و كاربردي)ت فيزيك بيوالكتريك
ــاربردي ــه گرايشــها)ت زيســت شناســي ( و ك  ت( كلي

مهندســي صـــنايع شــيمياييت مهندســـي پزشـــكيت 
مهندســـي صـــنايع غـــذاييت مهندســـي كشـــاورزي ت 

دگان مدارك دكتري عمومي پزشـكي ت داروسازيت دارن
داروســازي و دندانپزشــكي و  دكتــري حرفــه اي علــوم 

ـــري ـــگاهيت دكت ـــاوري آزمايش ـــت فن ـــته زيس ) پيوس

 (بيوتكنولوژي

 ت(2)بيوشيمي

 ت(2)شيمي 
 ت(2)زيست شناسي سلولي مولكولي 

 ت(1)فيزيولوژي  
 ت( 2)بيوفيزيك 

 ت(3)مقدمه اي بر نانوتكنولوژي
 (2)زبان عمومي 
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در رشنننته هننناي ذينننل كنننه بنننه صنننورت مجموعنننه ارائنننه شنننده داوطلبنننان در : قابنننل توجنننه داوطلبنننان 

هننر  توانننند در آزمننون رشننته هنناي منندارك مننورد پننذيرش منعنني نداشننته باشننند ميصننورتي كننه از نظننر 
بننراي هننر مجموعننه يننك دفترچننه سننوال متشننكل از مننواد درسنني اعننالم . مجموعننه شننركت نمايننند

 .شود شده با ضرايب مورد نظر هر رشته در نظر گرفته مي
 

 (1)مجموعه علوم آزمايشگاهي 

 رديف
رشته 
 امتحاني 

 مدارك مورد پذيرش
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46 
بيوشيمي 
 باليني

كارشناســي بيوشــيميت ويــروس شناســي ت ايمنــي 
ــوم آزمايشــگاهيت   ــيميت عل شناســي پزشــكيت ش

ــه ت داروســازيت زيســت شناســي  ــوم تغذي ــه )عل كلي
ت علوم داروئيت علوم و صنايع غذائيت علوم ( شهاگراي

آزمايشـــگاهي دامپزشـــكيت بهداشـــت و بازرســـي 

 گوشتت بهداشت موادغذايي

6 2 0 2 0 

2 
47 

زيست فن 
آوري 

 پزشكي

كليه كارشناسـي هـاي علـوم پزشـكيت كارشناسـي 

 ت بيوتكنولـــوژيت(كليـــه گرايشــها) زيســت شناســي 

ــــاورزيت ــــاوري كش ــــت فن ــــي زيس ــــوم  مهندس عل
علوم آزمايشگاهي دامپزشكيت علـوم  ايشگاهي تآزم

ـــومي پزشـــكيت داروســـازي و  ـــري عم ـــيت دكت تجرب
كارشناســــي و كارشناســــي ارشــــد دامپزشــــكيت 

 (داروسازي خارج از كشور)

1 9 0 0 1 

48 
ژنتيك 

 انساني

ـــه گرايشـــها)كارشناســـي زيســـت شناســـي  ت (كلي
بيوتكنولوژي گرايش صـنعتيتويروس شناسـي ت انگـل 

ـــي شناســـي پزشـــكي  ـــك ت بيوشـــيميت ايمن ت ژنتي
ــــــوم  ــــــهت عل شناســــــيت ميكروبشناســــــيت تغذي

آزمايشگاهيت مامائيت دكتراي عمومي گروه پزشكي 

ــراي  * ــوم آزمايشــگاهي ودكت ــه لي عل ــراي حرف ت دكت
 حرفه اي دامپزشكي

1 2 5 0 0 

 

 

 

 (2)مجموعه علوم آزمايشگاهي 

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني  رديف

 رايب مربوطهدروس امتحاني و ض
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 ايمني شناسي 49

كارشناســـي ايمنـــي شناســـيت انگـــل شناســـي 

پزشـــــكيت بـــــاكتري شناســـــيت بيوشـــــيميت 
گـرايش جـانوريت با )بيوتكنولوژيت زيست شناسي 

يــا  وت عمــومي ت ميكروبيولــوژيملكــوليو  ســلولي
ــــك ــــوم آزمايشــــگاهيت (ژنتي ــــوژيت عل ت ميكروبيول

 فيزيولوژي تويروس شناسي

6 1 2 0 1 

2 

51 

خون شناسي 

آزمايشگاهي و 
بانك خون 

 (هماتولوژي)

كارشناسي علوم آزمايشگاهي ت ايمني شناسـي 
ـــه گرايشـــها)ت زيســـت شناســـي  ـــروس ( كلي ت وي

ـــــكي ت  ـــــروب شناســـــي پزش شناســـــي ت ميك

 Biomedical)يسـت پزشـكي ژنتيـكت ز تبيوشـيمي
Science) 

2 1 1 9 0 
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 (1)مجموعه علوم آزمايشگاهي 

رد
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 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
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51 
قارچ 

شناسي 

 كيپزش

ـــوم آزمايشـــگاهي پزشـــكيت زيســـت شناســـي  عل
گرايشــهاي ميكــروب شناســي، ســلولي مولكــولي و )

 ت ميكروبيولوژي (جانوري

1 9 0 2 1 1 

2 

52 
ميكروب 
 شناسي

شناسـي ت بيوشـيمي ت زيسـت  كارشناسي  ميكروب

ــه گرايشــها) شناســي  ــوم آزمايشــگاهي ت  ( كلي ت عل

ايمني شناسي ت ويروس شناسـي ت انگـل شناسـي 
ــرپزشــ ــوم آزمايشــگاهي دامپزشــكيت دكت ي اكيت عل

ت دكتـراي حرفـه اي علــوم    *عمـومي گـروه پزشـكي 
 آزمايشگاهي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي

5 1 
5/
1 

5/
1 

1 1 

53 

ويروس 

شناسي 
 پزشكي

كارشناســـي ميكـــروب شناســـي ت انگـــل شناســـي 

پزشكيت حشره شناسي پزشكي ت زيست شناسي 
گاهيت  بيوشــيميت  ت علــوم آزمايشــ( كليــه گرايشــها)

ايمنــي شناســيت  علــوم آزمايشــگاهي دامپزشــكيت  

ت دكتــراي حرفــه لي *دكتــراي عمــومي گــروه پزشــكي 
 علوم آزمايشگاهي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي

1 0 1 2 1 5/1 

54 
انگل 
 شناسي

ـــل شناســـي ت حشـــره شناســـي  كارشناســـي انگ
ايمنــــي شناســــي پزشــــكيت ميكــــروب  تپزشــــكي 

بـا  ) شناسي ت علوم آزمايشگاهيت  زيست شناسي

ت عمـــوميت ســـلولي و مولكـــوليت  گـــرايش جـــانوري
 ت علوم آزمايشگاهي دامپزشكي(ميكروبيولوژي

1 1 1 
5/
1 

5 1 

 
 

 2مجموعه پرستاري

ردي
 ف

 مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 
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 4 2 2 2 2 كارشناسي پرستاري روان پرستاري 55

2 

 2 2 2 2 4 كارشناسي پرستاري جراحي -پرستاري داخلي  56

 2 4 2 2 2 كارشناسي پرستاري پرستاري سالمت جامعه 57

 2 2 2 4 2 كارشناسي پرستاري پرستاري كودكان 58

 3 2 2 2 3 كارشناسي پرستاري پرستاري نظامي 59

61 
پرستاري مراقبت هاي ويژه 

 نوزادان

كارشناســي پرســتاريت هوشــبريت اتــاق 

 عمل
3 3 3 2 1 

 3 2 2 2 3 كارشناسي پرستاري پرستاري توانبخشي 61

 پرستاري اورژانس 62
ـــاي  ـــت ه كارشناســـي پرســـتاريت فوري

 پزشكي
4 2 2 2 2 

 پرستاري مراقبت هاي ويژه 63
كارشناســي پرســتاريت هوشــبريت اتــاق 

 عمل
4 2 2 2 2 

 3 3 1 1 4 كارشناسي پرستاري پرستاري سالمندي 64

 

                                                                                              
ــــوزادان و پرســــتاري در رشــــته هــــاي پرســــتاري مر 2 ــــژه ن ــــت هــــاي وي ــــژه ، پرســــتاري مراقب ــــت هــــاي وي اقب

ــــداقل  ــــس، داشــــتن ح ــــي  2اورژان ــــاليني الزام ــــاي ب ــــه ه ــــدرك كارشناســــي در عرص ــــا م ــــابقه  ب ــــال س س
 .باشد مي
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 مجموعه علوم تغذيه

ردي
 ف

رشته 

 متحاني ا
 مدارك مورد پذيرش

دروس امتحاني و 
 ضرايب مربوطه

ه
ذي
تغ

 

ي
م
شي
يو
ب

ي 
وژ
ول
زي
في

 

ن 
با
ز

ی
م
مو
ع

 

 ذيهعلوم تغ 65

ت علـوم  كارشناسي علوم و صنايع غذاييتمهندسي علوم وصنايع غذايي

ــرايش هــا)تغذيهتبهداشــت موادغــذايي  ــه گ ت مهندســي كشــاورزي (كلي
ت (دامپـروري)گرايش صـنايع غـذايي ت مهندسـي كشـاورزي علـوم دامـي 

ــولي ت )زيســت شناســي  ــومي ت ســلولي مولك ــانوري ت عم ــاهي تج گي
ــا  ــانت دري ــر(شــيالت و آبزي ــاگرايش زيســت )ي زيســت شناســي ت دبي ب

ت پرستاري ت مامايي ت بهداشت عمومي تفيزيولوژي ت (شناسي عمومي 
علوم آزمايشـگاهي ت  بيوشـيميت ميكـروب شناسـي ت رژيـم شناسـي ت 

هوشــبري ت اتــاق عملتبهداشــت محــيطت بهداشــت و بازرســي گوشــتت 

اقتصــاد تغذيــه ت زيســت شناســي گــرايش  ت مهندســي توليــدات دامــي
 يولوژيميكروب

3 
 

2 
 

2 
 

2 66 

علوم تغذيه 

در بحران و 
حوادث 

 غيرمترقبه

، علـوم (كليـه گرايشـها)كارشناسي علوم تغذيه، علـوم و صـنايع غـذايي 

ت زیســت آزمايشــگاهي، زيســت شناســي عمــومي، بهداشــت عمــومي
 شناسی گرایش ميکروبيولوژی

67 
علوم 

بهداشتي در 

 تغذيه

يه ت رژيم شناسـي ت صـنايع علوم تغذ:كارشناسي يا باالتر در رشته هاي 

بهداشت عمومي ت مامايي ت پرستاري ت داروسـازي ت هوشـبري  غذايي ت

كليـه گـرايش هـا )ت اتاق عملت بهداشـت محـيط ت بهداشـت موادغـذايي 
رشـته در  ايـن (in medical science  BS)تكارشناسـي علـوم پزشـكي (

ت لولي مولكـوليجـانوري ت سـ)خارج از ايران وجود داردتزيسـت شناسـي 
صنايع غـذايي و دامپـروري )تمهندسي كشاورزي ( ميكروبيولوژيت گياهي

ت مهندسي منابع طبيعـيت (آبزيان) ت مهندسي كشاورزي صنايع غذايي (

بهداشت موادغذايي با منشادامي ت مهندسي توليدات دامي ت بهداشت 
ــه اي دامپزشــكي ــري حرف ت زیســت شناســی و بازرســي گوشــت ت دكت

 روبيولوژیگرایش ميک

 

 

 

 مجموعه مامايي 

 رديف
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 مامايي 68
كارشناســـي مامـــائي ت پرســـتار 

 ماما
4 2 2 1 1  -

2 

69 
مشاوره در 

 مامايي
 2- -  2 3 3 كارشناسي مامايي
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 1149كارشناسي ارشد رشته داروسازي سال  مقطع  امتحانیهاي رشته 
 

 مدارک مورد پذیرش رشته امتحانی ردیف
متحاني و دروس ا

 ضرايب مربوطه

70 
تركيبات طبيعي 

 و دارويي ريايي

دكتراي عمومي داروسازي، كارشناسي در رشته هاي شيمي 

، علوم آزمايشگاهي، علوم تغذيه، زيست (تمام گرايش ها)

، بيولوژي دريا، مهندسي منابع ( تمام گرايش ها)شناسي
 طبيعي محيط زيست و شيالت

 2شيمي عمومي 
 2  آناليز دستگاهي

 1: بيوشيمي
 1بوم شناسي دريا 

زيست شناسي 
 2: دريايي

 2زبان عمومي 

 سم شناسي 71

حشره شناسي پزشكي و مبارزه با : كارشناسي در رشته هاي
ناقلين، شيمي، فارماكولوژي ميكروب شناسي، علوم 

 -سلولي مولكولي -جانوري) آزمايشگاهي، علوم بيولوژي 
يوشيمي، شيمي مواد ب -(ميكروبيولوژي و ژنتيك -گياهي

غذايي، بهداشت عمومي، بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط، 

تغذيه، گياه پزشكي، علوم و صنايع غذايي، فيزيولوژي، ايمني 
شناسي، پرستاري، سم شناسي، داروشناسي، بيهوشي، 

ميكروبيولوژي، زيست شناسي، علوم دارويي، ويروس 
بازرسي  شناسي، انگل شناسي، گياهان دارويي، بهداشت و

گوشت، دكتري عمومي پزشكي، دكتر عمومي داروسازي، 

 دكتري عمومي دامپزشكي

 2  بيوشيمي عمومي

 2شناسيزيست 
 2 شيمي عمومي

 1 داروشناسي
 1 سم شناسي

 2زبان 

 شيمي دارويي 72
داروسازي ، كليه گرايش هاي : كارشناسي در رشته هاي

مي و شيمي، دبيري شيمي ، شيمي محض و كاربردي، بيوشي

 علوم آزمايشگاهي

 2شيمي آلي 

 2شيمي تجزيه 
 2زيست شناسي 

  2بيوشيمي

 2ضريب زبان عمومي 

73 

كنترل مواد 

وراكي و خ
 آشاميدني

يمي  محض و كاربردي، زيست ش: كارشناسي در رشته هاي 

 ،علوم آزمايشگاهي، تغذيه( تمام گرايش ها) شناسي

ترل كيفي و گرايش كن) بيوشيمي، ايمونولوژي، صنايع غذايي
ميكروب شناسي، دكتري عمومي داروسازي ، ( بهداشتي 

 دكتراي حرفه اي دامپزشكي، 

ــيمي درس ــه ش  تجزي

 آلي  شيمي درس

درس شــــيمي تجزيــــه )
مي  2وآلي جمعا  ضريب 

 (.باشد
 1 درس سم شناسی

 1 :درس تغذيه
 درس ميکروبيولـــــــــوژي

 (2): غذاييمواد

 (1) :درس بيوشيمي 
 (1) :درس فيزيولوژي

 (2: )س زبان عموميدر

74 
علوم داروهاي 

 پرتوزا

شيمي دارويي، ) شيمي گرايش : كارشناسي در رشته هاي 

زيست شناسي سلولي و ( شيمي محض، شيمي كاربردي
ملكولي ، تكنولوژي پرتوشناسي، تكنولوژي پرتودرماني، 

مهندسي پرتوپزشكي ، تكنولوژي پزشكي هسته اي، علوم 

 (گرايش هسته اي) اي، فيزيك آزمايشگاهي، مهندسي هسته 

 (2: )شيمي آلي
 (1: )تجزيه دستگاهي

 (2: )فيزيك پرتوها
 (1: )فيزيولوژي

ــــــوژي ســــــلولي و  بيول

 (2: )ملكولي
 (2: )زبان عمومي 

75 
نظارت بر امور 

 دارويي

پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي و : دكتري عمومي

داروسازي ، شيمي تجزيه، : كارشناسي ارشد دامپزشكي
داروسازي، : كارشناسي يمي كاربردي، علوم و صنايع غذاييش

شيمي محض، شيمي كاربردي زيست شناسي سلولي و 
علوم و گرايش ) مهندسي كشاورزي( كليه گرايش ها) مولكولي

 (ذاييغگرايش علوم و صنايع ) مهندسي شيمي (صنايع غذايي

 كنترل فيزيكوشيميايي
 (2: )داروها

 (2: )زبان

: اروهـاكنترل ميكروبـي د
(2) 

 (1: )فارماسيوتيكس
 (3: )داروشناسي
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، مجاز به انتخاب فقط یک 1هر يك از داوطلبان با توجه به مدارك مورد پذيرش مندرج در جدول شماره -1
-از دو گروه متفاوت ميیا دومجموعه از هر یک از  چهار گروه زیر و حداکثر دو رشته یا مجموعه رشته 

بایست دو رشته انتخابی از دو گروه توان دو رشته را انتخاب نمود و مییک گروه نمیبعبارتی از . باشند
 .مختلف باشد

 .گردد تلقي ميانتخاب رشته هايي كه با شكل مجموعه ارائه گرديده به عنوان يك -2

 

 9گروه  1گروه 2گروه  1گروه 

1 
 

  1مجموعه علوم آزمایشگاهی

بيوشيمي : هایشامل رشته
ت فن آوري باليني، زيس

 .پزشكي، ژنتيك انساني

1 

 مجموعه مامايي 

 :هایشامل رشته

 مامایی و مشاوره در مامایی

1 

 مجموعه پرستاری 

روان : های شامل رشته
پرستاري، پرستاري 

جراحي،  –داخلي 
پرستاري سالمت جامعه، 

پرستاري كودكان، 
پرستاري نظامي، 

پرستاري مراقبت هاي ويژه 
نوزادان، پرستاري 

نبخشي، پرستاري توا
اورژانس، پرستاري مراقبت 

هاي ويژه، پرستاري 
 .سالمندي

 آمار زيستي 1

 آموزش بهداشت 2

 تاريخ علوم پزشكي 3

2 

  2علوم آزمایشگاهیعه مجمو

ايمني :  هایشامل رشته
شناسي ، خون شناسي 
آزمايشگاهي و بانك خون 

 (.هماتولوژي)

 4 اپيدميولوژي 2
 طبيعی و  ترکيبات

 دریائی داروئی

 تكنولوژي گردش خون 5 اتاق عمل 3

 6 ارگونومي 4
حشره شناسي 

 پزشكي

 رفاه اجتماعي 7 اقتصاد بهداشت 5

3 

  3مجموعه علوم آزمایشگاهی

قارچ : هایشامل رشته
شناسي پزشكي، ميكروب 
شناسي، ويروس شناسي 
 .پزشكي، انگل شناسي 

 انشناسيرو 8 انفورماتيك 6

7 

 مجموعه علوم تغذیه 

علوم تغذيه، : های شامل رشته
علوم تغذيه در بحران و حوادث 
غيرمترقبه، علوم بهداشتي در 

 .تغذيه

 سم شناسي 9 آموزش پزشكي 2

3 
ارزيابي فناوري 

 سالمت
 شنوايي شناسي 11

 علوم تشريحي 11 اكولوژي 4

5 
بهداشت و ايمني 

 مواد غذايي
 فناوري اطالعات 12

 8 اعضاي مصنوعي 4
برنامه ريزي يادگيري 

 الكترونيكي در علوم پزشكي
6 

راديوبيولوژي و 

 حفاظت پرتوي
 ي ورزشيپفيزيوترا 13

5 
 تصويربرداريتكنولوژي 

 تشديد مغناطيسي
 فيزيولوژي 14 فيزيوتراپي 7 بهداشت روان 9

 كاردرماني 15 كتابداري 8 بينائی سنجی 11 علوم داروهاي پرتوزا 6

 16 مددكاري اجتماعي 9 سالمت سالمندي 11 علوم و صنايع غذايي 7
كنترل مواد خوراكي و 

 آشاميدني

 11 سالمت و رسانه 12 مديريت توانبخشي 8
بهداشت مهندسی 
 حرفه اي

 گفتاردرماني 17

 11 شيمي دارويي 13  
مهندسي پزشكي 

 (بيوالكتريك)
 مديريت خدمات 18

 19 نانوفناوري پزشكي 12 كيفيزيك پزش 14  
مديريت سالمت 

 ايمني و محيط زيست

 21 نظارت بر امور دارويي 13 بهداشت محيطمهندسی  15  
مهندسي پزشكي 

 (بيومواد)

      21 
ميكروبشناسي مواد 

 غذايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 های امتحانیگروه:  2جدول شماره 
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 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 1 اپيدميولوژي 37 آبياري

ري و ايمني در برابر حريق پيشگي_ آتش نشاني  

 و حوادث
 2 (دكتراي تخصصي) اپيدميولوژي  38

مديريت عمليات _ آتش نشاني و خدمات ايمني 

 در حريق و حوادث
 3 _ ( كارشناسي ارشد)اپيدميولوژي  39

 4 _ اتاق عمل  31 _ آسيب شناسي اجتماعي  

 5 برداري از مناطق بياباني احياء و بهره  31 پيشگيري از اعتياد_ سيب شناسي اجتماعي آ

 6 (دكتراي تخصصي) اخالق پزشكي  32 بازيافت_ آلودگي محيط زيست 

 7 اداره امور بيمارستانها 33 آمار

 8 ارتوپدي فني 33 (دكتراي تخصصي) آمار زيستي 

 9 (دكتراي تخصصي) ارزيابي فناوري سالمت  35 _ ( كارشناسي ارشد)آمار زيستي 

 11 _( كارشناسي ارشد)ارزيابي فناوري سالمت 36 _ زشي آمار و سنجش آمو

 11 _ ( كارشناسي ارشد)ارگونومي  37 _ آمار و كاربردها 

 12 _ اصالح و تربيت   38 (دكتراي تخصصي) آموزش بهداشت 

 39 (كارشناسي ارشد)آموزش بهداشت 
دكتراي ) اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي 

 (تخصصي
13 

 14 (كارشناسي ارشد)اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي 51 (اي تخصصيدكتر) آموزش پزشكي 

 15 اعضاي مصنوعي و وسائل كمكي 51  ( كارشناسي ارشد)آموزش پزشكي 

 16 اقتصاد 52 _ آموزش رياضي 

 17 _ ( كارشناسي ارشد)اقتصاد بهداشت  53 _ آموزش علوم تجربي  

 18 اقتصاد تغذيه 53 آموزش كودكان استثنائي 

 19 (دكتراي تخصصي) اقتصاد سالمت  55 _ زرسي گوشت با

 21 (دكتراي تخصصي) اقتصاد و مديريت دارو  56 بافت شناسي

 21 امداد و نجات 57 بافت شناسي پزشكي

 58 باكتري شناسي
بهره برداري و نگهداري شبكه هاي _ انتقال آب  

 آبياري و زه كشي
22 

دكتراي ) باكتري شناسي پزشكي 

 (تخصصي
 23 _ ( كارشناسي ارشد)انفورماتيك پزشكي   59

 24 (  دكتراي تخصصي) انفورماتيك پزشكي  61 برنامه ريزي اجتماعي 

 25 انگل شناسي 61 (دكتراي تخصصي) بهداشت باروري 

 26 _ ( كارشناسي ارشد)انگل شناسي  62 بهداشت حرفه أي

 27 (دكتراي تخصصي) انگل شناسي پزشكي  63 بهداشت عمومي

 28 ايمني شناسي 63 بهداشت محيط

 29 (دكتراي تخصصي) ايمني شناسی پزشكي  65 _ بهداشت مواد غذايي 

 31 _ ( كارشناسي ارشد)ايمني شناسی 66 _ بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي  

 31 ايمني صنعتي 67 ( كارشناسي ارشد)بهداشت و ايمني موادغذايي

 32 آب شناسي 68 (كارشناسي ارشد)بينائي سنجي 

 33 _ آب و هواشناسي  69 بيوالكتريك

 34 فرسايش و رسوب_ آبخيزداري   70 بيوتكنولوژي

 35 _ ( كارشناسي ارشد)ايمني شناسی 71 بيوشيمي

 36 ايمني صنعتي 72 (دكتراي تخصصي) بيوشيمي  باليني 

 رشته هاي تحصيلي:  3جدول شماره 
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 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 73 ( كارشناسي ارشد)بيوشيمي  باليني 118 _ توليد و فرآوري پسته 

 74 بيوفيزيك 119 جامعه شناسي 

 75 (دكتراي تخصصي) بيولوژي توليدمثل  111 جانورشناسي

 76 بيهوشي 111 _ جغرافيا و برنامه ريزي روستايي  

 77 پرستارماما 112 _ جغرافيا و برنامه ريزي شهري  

آمايش و مديريت _ جغرافياي سياسي 

 ي فضاسياس
 78 (دكتراي تخصصي) پرستاري  113

 79 _ ( كارشناسي ارشد)پرستاري  113 جغرافياي شهري

 81 _ پرستاري  115 اقليم شناسي_ جغرافياي طبيعي 

 81 _ ( كارشناسي ارشد)پرستاري سالمندي 116 ژئومورفولوژي_ جغرافياي طبيعي 

 117 كارتوگرافي_ جغرافياي طبيعي 
كارشناسي )ي ويژه نوزادانپرستاري مراقبت ها

 ( ارشد
82 

 83 ( كارشناسي ارشد)پرستاري مراقبت هاي ويژه 118 جمعيت شناسي 

 83 (دكتراي تخصصي) پروتئوميكس كاربردي  119 جنين شناسي

 85 _ پرورش اسب  121 آماده سازي چاپ_ چاپ و نشر 

 86 _ پرورش زنبورعسل  121 تكنولوژي امور تكميلي چاپ_ چاپ و نشر 

 87 _ پرورش گوسفند و بز  122 طراحي چاپ_ چاپ و نشر 

 88 (دكتراي تخصصي) پزشكي مولكولي  123 فرآيند چاپ_ چاپ و نشر 

 89 پژوهشگري اجتماعي  123 حسابداري 

 91 _ تاريخ اسالم  125 حسابرسي_ حسابداري 

 126 دولتي_ حسابداري 
بيومكانيك _ تربيت بدني و علوم ورزشي 

 يورزش
91 

 92 رفتار حركتي_ تربيت بدني و علوم ورزشي  127 مالياتي_ حسابداري 

 128 حشره شناسي
فيزيولوژي _ تربيت بدني و علوم ورزشي 

 ورزشي
93 

 93 مديريت ورزشي_ تربيت بدني و علوم ورزشي  129 حشره شناسي پزشكي

) حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين 

 (دكتراي تخصصي
 95 تعاون 131

حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين 

 ( كارشناسي ارشد)
 96 صنايع غذائي -تغذيه  131

 97 تكنولوژي پرتودرماني 132 حفاظت گياهان

 98 تكنولوژي پرتوشناسي 133 _ حقوق 

 99 _ تكنولوژي پرورش طيور  133 علوم ثبتي_ حقوق قضايي  

 111 _ تكنولوژي پرورش گاو   135 خاك شناسي

 111 تكنولوژي پزشكي هسته اي  136 خدمات اجتماعي

خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون 

 (كارشناسي ارشد)
137 

تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي 

MRI(كارشناسي ارشد ) 
112 

خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون 

 (دكتراي تخصصي( ) هماتولوژی)
 113 _ ي تكنولوژي شير و فرآورده هاي لبن 138

 113 _ تكنولوژي صنايع  139 (دكتراي تخصصي) داروسازي 

 115 _ تكنولوژي صنايع مهندسي روغن خوراكي  131 (دكتراي تخصصي) داروسازي سنتي 

 116 _ توزيع و مصرف آب كشاورزي  131 داروسازي كارشناسي

 117 (تخصصي دكتراي) توكسين هاي ميكروبي  132 (دكتراي تخصصي) داروسازي هسته اي 
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 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 133 دفع آفات كشاورزي 179 زمين شناسي

 133 دكتراي پزشكي 181 زيست شناسي

 135 _ دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي   181 دبيري_ زيست شناسي  

 136 _ دكتراي پيوسته رياضي  182 زيست دريا_ زيست شناسي  

 137 _ دكتراي پيوسته فيزيك  183 نوريعلوم جا_ زيست شناسي  

 138 دكتراي داروسازي 183 علوم گياهي_ زيست شناسي  

 139 دكتراي دامپزشكي 185 ژنتيك_ زيست شناسي 

 151 دكتراي دندانپزشكي 186 مولكولي  –سلولي _ زيست شناسي 

 151 دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي 187 ميكروبيولوژي _ زيست شناسي 

 152 _ دندانپزشكي  189 جانوري_ست شناسي زي

 153 ( كارشناسي ارشد)راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي  191 بيوشيمي_ زيست شناسي سلولي مولكولي 

زيست _ زيست شناسي سلولي مولكولي 

 بيوتكنولوژي/ فناوري 
 153 (پرتودرماني)راديوتراپي  191

 155 (تكنولوژي پرتوشناسي)ولوژي رادي 192 ژنتيك_ زيست شناسي سلولي مولكولي 

علوم _ زيست شناسي سلولي مولكولي 

 سلولي و ملكولي
 156 آموزش بزرگساالن  -راهنماي آموزشي  193

_ زيست شناسي سلولي مولكولي 

 ميكروبيولوژي
 157 مشاوره_ راهنمايي و مشاوره  193

 158 رژیم شناسی 195 زيست شناسي سلولي و مولكولي

 159 رشد و پرورش كودكان پيش دبستاني   196 شيالت و آبزيانزيست شناسي 

 161 رشد و پرورش کودکان استثنایی 197 زيست شناسي عمومي 

 161 ( كارشناسي ارشد)رفاه اجتماعی 198 (دكتراي تخصصي) زيست فناوري پزشكي 

( كارشناسي ارشد)زيست فناوري پزشكي

 _ 
 162 _ روابط عمومي  199

 163 روانشناسي 211 (دكتراي تخصصي) دارويي زيست فناوري 

 163 آموزش كودكان استثنايي_ روانشناسي   211 ژنتيك

 165 باليني_ روانشناسي   212 _ ( كارشناسي ارشد)ژنتيك انساني 

 166 عمومي_ روانشناسي   213 (دكتراي تخصصي) ژنتيك پزشكي 

 167 تي سازمانيصنع_ روانشناسي  213 (دكتراي تخصصي) ژنتيك پزشكي 

 168 (دكتراي تخصصي) روانشناسي باليني  215 _ ساخت پروتزهاي دنداني 

 169 ( كارشناسي ارشد)روانشناسي باليني  216 (دكتراي تخصصي) سالمندشناسي 

 171 روانشناسي صنعتي و سازماني 217 سالمت در باليا و فوريت ها

) سالمت دهان و دندان پزشكي اجتماعي 

 (تخصصيدكتراي 
 171 (دكتراي تخصصي) روانشناسي نظامي  218

 172 _ روزنامه نگاري   219 _ ( كارشناسي ارشد)سالمت و رسانه

 173 رياضي 211 سالمت و رفاه اجتماعي 

 173 كاربردي_ رياضيات و كاربردها  211 سم شناسي

 175 _ زبان شناسي  212 (دكتراي تخصصي) سم شناسی 

 176 _ زبان و ادبيات عربي  213 _ ( ي ارشدكارشناس)سم شناسی 

سنجش از دور و سيستم اطالعات 

 _ جغرافيايي  
 177 _ زبان و ادبيات فارسي  213

 178 _ زراعت برنج  215 (دكتراي تخصصي) سياستگذاري سالمت 
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 216 ي شناسيشنواي 252 ( كارشناسي ارشد)علوم بهداشتی در تغذيه

 217 (دكتراي تخصصي) شنوايي شناسي  253 علوم بيولوژي

 218 _ ( كارشناسي ارشد)شنوايي شناسي  254 علوم تربيتي

آموزش و پرورش پيش _ علوم تربيتي 

 دبستاني و دبستاني
 219 شيمي 255

آموزش و پرورش كودكان _ علوم تربيتي 

 استثنايي
 221 دارويي_ شيمي  256

آموزش و پرورش كودكان _ يتي علوم ترب

 عقب مانده ذهني
 221 دبيري_ شيمي  257

 222 فناوري اطالعات_ شيمي  258 تكنولوژي آموزشي_ علوم تربيتي 

 223 كاربردي_ شيمي  259 مديريت آموزشي_   علوم تربيتي

مديريت و برنامه ريزي _ علوم تربيتي 

 آموزشي 
 223 محض_ شيمي  261

 225 (دكتراي تخصصي) شيمي دارويي  261 (تراي تخصصيدك) علوم تشريح 

 226 شيمي مواد خوراكي و آب شناسي پزشكي  262 _ ( كارشناسي ارشد)علوم تشريح

 227 تغديه_ صنايع غذايي  263 علوم تشريحي

 228 فني_ صنايع غذايي  264 علوم تغذيه

 229 مهندسي_ صنايع غذايي  265 (دكتراي تخصصي) علوم تغذيه 

 231 _ صيد و بهره برداري آبزيان  266 _ ( كارشناسي ارشد)علوم تغذيه

 231 (دكتراي تخصصي) طب سنتي ايراني  267 علوم حديث، اخالق و آداب پزشكي

 232 طراحي صنعتي 268 علوم دارويي

 233 علوم اجتماعي 269 _ علوم رياضي و فني 

 234 جتماعيبرنامه ريزي ا_ علوم اجتماعي  271 علوم زيستي

 235 پژوهشگري علوم اجتماعي _ علوم اجتماعي  271 علوم سياسي

 236 تعاون و رفاه اجتماعي_ علوم اجتماعي  272 مطالعات امنيتي_ علوم سياسي 

 237 خدمات اجتماعي_ علوم اجتماعي  273 _ علوم قضايي 

 238 مددكاري اجتماعي_ علوم اجتماعي  274 _ علوم كامپيوتر 

 239 مردم شناسي_ علوم اجتماعي  275 كامپيوتري علوم

 241 مطالعات امنيتي_ علوم اجتماعي  276 _ علوم مهندسي 

 241 علوم اعصاب 277 _ علوم و ارتباطات اجتماعي  

 242 اقتصاد اسالمي _ علوم اقتصادي  278 علوم و صنايع غذايي

كنترل كيفي و _ علوم و صنايع غذايي 

 بهداشتي
 243 اقتصاد بازرگاني_ اقتصادي  علوم 279

كنترل كيفي و _علوم و صنايع غذايي 

 (دكتراي تخصصي) بهداشتي 
 244 اقتصاد پول و بانكداري_ علوم اقتصادي  281

 245 اقتصاد حمل و نقل_ علوم اقتصادي  281 _ ( كارشناسي ارشد)علوم و صنايع غذايي

 246 اقتصاد صنعتي_ دي علوم اقتصا 282 (دكتراي تخصصي) فارماسيوتيكس 

 247 اقتصاد كشاورزي_ علوم اقتصادي  283 (دكتراي تخصصي) فارماكوگنوزي 

 248 اقتصاد نظري_ علوم اقتصادي  284 فارماكولوژي

 249 _ علوم انتظامي  285 (دكتراي تخصصي) فارماكولوژي 

 251 علوم آزمايشگاهي 286 _ فرآوري محصوالت شيالتي 

 251 دامپزشكي_لوم آزمايشگاهي ع 287 _ فلسفه 
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 288 ( كارشناسي ارشد)فن آوري اطالعات سالمت 315 ( كارشناسي ارشد)قارچ شناسی پزشكي 

 289 _ فن آوري زيستي مواد غذايي   316 كاردرماني جسماني

 291 _ فناوري اطالعات سالمت  317 كاردرماني رواني

 291 فوريتهاي پزشكي 318 ناس علوم پزشكيكارش

 292 فيزيك 319 _ كارشناسي چند رسانه اي 

 -کارشناسی حرفه ای آسيب شناسی

 پيشگيری از اعتياد-اجتماعی
 293 اتمي_ فيزيك  321

 294 حالت جامد_ فيزيك  321 کارشناسی حرفه ای اصالح و تربيت

کارشناسی حرفه ای ایمنی،سالمت و محيط 

 (HSE)نایعزیست ص
 295 نظري_ فيزيك  322

کارشناسی حرفه ای خدمات مدیریت 

 پيشگيری و مراقبت بيماری ها 
 296 هسته اي_ فيزيك  323

-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی

 خانواده
 297 هواشناسي_ فيزيك  324

-کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی

 کودک
 298 _ فيزيك حالت جامد   325

-ی حرفه ای مددکاری اجتماعیکارشناس

 مراکز اورژانس اجتماعی
 299 فيزيك كاربردي 326

-کارشناسی حرفه ای مدیریت سالمت

 خانواده و مراقبت زنان
 311 _ فيزيك گرايش نظري و اختر تابناك  327

-کارشناسی حرفه ای مدیریت سالمت

 خانواده و مراقبت سالمندان
 311 فيزيك محض 328

-ی مدیریت سالمتکارشناسی حرفه ا

 خانواده و مشاور تغذیه مادر و کودک
 312 _ فيزيك مهندسي  329

 313 (دكتراي تخصصي) فيزيک پزشکی  331 کارشناسی حرفه ای مشاوره ژنتيک

کارشناسی حرفه ای بهداشت مواد غذایی 

 با منشا دامی
 314 _ ( كارشناسي ارشد)فيزيک پزشکی 331

گيری از کارشناسی حرفه ای حفاظت و پيش

 حریق و حوادث
 315 فيزيوتراپي  332

کارشناسی حرفه ای علوم حيوانات 

 آزمایشگاهی
 316 (دكتراي تخصصي) فيزيوتراپي  333

کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح 

 طبيعی
 317 _ ( كارشناسي ارشد)فيزيوتراپي ورزشي  334

کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح 

 غيرطبيعی
 318 _ ( كارشناسي ارشد)يزيوتراپيف 335

کارشناسی حرفه ای مدیریت عمليات امداد 

 و نجات
 319 فيزيولوژي 336

ای مدیریت و فرماندهی کارشناسی حرفه

 عمليات در حریق و حوادث
 311 (دكتراي تخصصي) فيزيولوژي  337

 311 _ ( كارشناسي ارشد)فيزيولوژي  338 _ كارشناسي شهرسازي 

 312 (دكتراي تخصصي) فيزيولوژي ورزشي  339 _ فارماكولوژي كارشناسي 

 313 قارچ شناسي 341 كتابداري

 314 (دكتراي تخصصي) قارچ شناسی پزشكي  341 _كتابداري در شاخه پزشكي 
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دكتراي ) مديريت خدمات بهداشتي درماني 

 (تخصصي
 332 _ اني كتابداري و اطالع رس 378

مديريت خدمات بهداشتي درماني 

 _ ( كارشناسي ارشد)
 343 (دكتراي تخصصي) كنترل دارو  379

 344 کاردرمانی 381 _ مديريت خدمات بهداشتي درماني 

 345 (دكتراي تخصصي) کاردرمانی  381 _ مديريت دولتي 

 346 _  (كارشناسي ارشد)کاردرمانی  382 _ مديريت سامانه هاي اطالعاتي  

 347 _ ( كارشناسي ارشد)کتابداری و اطالع رسانی  383 _ مديريت صنعتي 

 383 _ مديريت عمليات امداد و نجات  
دكتراي ) کتابداری و اطالع رسانی پزشكي 

 (تخصصي
348 

 349 (دكتراي تخصصي) گفتار درمانی  385 _ مديريت فرهنگي هنري 

 351 _ ( كارشناسي ارشد)ار درمانی گفت 386 _ مديريت كسب و كارهاي كوچك 

 351 گفتاردرماني 387 _ مديريت گمركي 

 352 _ گوشت و فرآورده هاي گوشتي  388 _ مديريت مالي 

 353 گياه پزشكي 389 _ مديريت هتلداري 

 354 مامائي 391 مديريت و برنامه ريزي

 355 _ ( كارشناسي ارشد)مامايي 391 مدیریت امداد در سوانح 

 356 محيط زيست 391 _ رتع داري م

 357 _ مخابرات و الكترونيك دريايي  392 مردم شناسي 

 358 مدارك پزشكي 393 مشاوره و راهنمايي

 359 مددكاري اجتماعي 394 (دكتراي تخصصي) مطالعات اعتياد 

 361 (دكتراي تخصصي) مددکاری اجتماعی  395 _ مطالعات خانواده  

 361 _ ( كارشناسي ارشد)مددکاری اجتماعی  396 _ معارف اسالمي 

 397 فلسفه اسالمي_ معارف اسالمي 
دكتراي ) مديريت اطالعات بهداشتي درماني 

 (تخصصي
362 

 363 سوانح طبيعي_ مديريت امداد در سوانح   398 _ معارف اسالمي و علوم تربيتي 

 364 _مديريت امور امداد  399 _ معماري 

 365 _ مديريت امور بانكي  411 _معماري داخلي 

 366 _ مديريت بازرگاني  411 _ مكاترونيك 

 367 بندر و كشتيراني_ مديريت بازرگاني دريايي  412 _ مكانيزاسيون كشاورزي زراعي و باغي 

 368 گمركي_ مديريت بازرگاني دريايي  413 مكانيك

 369 ناطق ويژهم_ مديريت بازرگاني دريايي  414 _ مهندسي اپتيك و ليزر 

 371 مديريت برنامه 415 مهندسي الكترونيك

 371 _ مديريت بيمه  416 بازرسي فني_ مهندسي ايمني 

 372 _ مديريت بيمه اكو  417 حفاظت فني_ مهندسي ايمني 

 373 _ مديريت تلفيقي آفات  418 _ مهندسي آب و خاك 

 374 _  ( كارشناسي ارشد)مديريت توانبخشی  319 مهندسي بافت

 375 _ مديريت جهانگردي  311 مهندسي برق

 376 _ مديريت حفاظت اطالعات  311 الكترونيك -مهندسي برق

 312 قدرت -مهندسی برق
دكتراي ) مديريت خدمات بهداشتي درماني 

 (تخصصي
377 
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 313 مخابرات -برقمهندسي  441 _مهندسي تكنولوژي آباداني روستاها 

الكترونيك و ابزار _   مهندسي تكنولوژي برق 

 دقيق
 414 كنترل -مهندسي برق 441

 442 
دكتراي ) مهندسي بهداشت حرفه اي 

 (تخصصي
415 

شبكه هاي _  مهندسي تكنولوژي برق 

 انتقال و توزيع 
443 

كارشناسي )مهندسي بهداشت حرفه اي 

 _ ( ارشد
416 

 417 (دكتراي تخصصي) مهندسي بهداشت محيط  444 كشاورزي_  ته بندي مهندسي تكنولوژي بس

 418 (دكتراي تخصصي) مهندسي بهداشت محيط  445 _ مهندسي تكنولوژي بهره برداري نيروگاه 

مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و 

 _ برودتي 
 419 _ ( كارشناسي ارشد)مهندسي بهداشت محيط 446

 421 مهندسي پزشكي 447 _ شكل فلزات  مهندسي تكنولوژي تغيير

 421 مهندسي پزشكي باليني 448 _ مهندسي تكنولوژي توليد كمپوت و كنسرو 

 422 مهندسي پليمر 449 _ مهندسي تكنولوژي جوشكاري 

مهندسي تكنولوژي حمل و نقل ترافيك 

 _ شهري 
 423 تكنولوژي و علوم رنگ_ مهندسي پليمر  451

 424 صنايع پليمر_ مهندسي پليمر   _ ه داري مهندسي تكنولوژي را

 425 _ ( كارشناسي ارشد)مهندسی پزشکی   _ مهندسي تكنولوژي راه سازي 

قالب _ مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  

 سازي
451 

دكتراي ) بيوالكتريك _ مهندسی پزشکی 

 (تخصصي
426 

_ مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  

 ماشين ابزار
 427 قدرت -تكنولوژي برق مهندسي 452

_ مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد  

 ماشين هاي زراعي و باغي
453 

مهندسي تكنولوژي  بهره برداري كارخانجات 

 _ سيمان 
428 

 454 _ مهندسي تكنولوژي ساختمان  
مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 انتقال_ 
429 

ني مهندسي تكنولوژي سازه هاي زيرزمي

 _ مترو و راه آهن  
455 

مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 ديتا_ 
431 

كاشي و  -مهندسي تكنولوژي سراميك 

 _ چيني  
456 

مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 سوئيچ_ 
431 

مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت 

 _ افزاري رايانه 
457 

و فناوري اطالعات مهندسي تكنولوژي ارتباطات 

 سيستم هاي تحت شبكه_ 
432 

_ مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت  

 گرايش آردي
458 

مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 ICTكاربردهاي _ 
433 

_ مهندسي تكنولوژي شيريني و شكالت  

 گرايش غير آردي 
459 

مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 برات سيارمخا_ 
434 

 461 _ مهندسي تكنولوژي صنايع آرد 
مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 مخابرات نوري_ 
435 

سازه _ مهندسي تكنولوژي صنايع چوب  

 هاي چوبي
461 

مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 ICTمديريت _ 
436 

 462 _ مهندسي تكنولوژي صنايع روغن خوراكي  
مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زيرزميني 

 _ 
437 

 438 _ مهندسي تكنولوژي الكترونيك  463 _ مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي 

 439 _ مهندسي تكنولوژي اويونيك  464 _ مهندسي تكنولوژي صنايع قندسازي 
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 365 _ تكنولوژي صنايع الستيك  مهندسي 494 _ مهندسي شهرسازي 

 495 مهندسي شيمي
مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي 

 _ صنعتي  
466 

 467 آب و فاضالب_ مهندسي تكنولوژي عمران   496 صنايع غذايي_ مهندسي شيمي 

 497 مهندسي صنايع
نگهداري و بهره _ مهندسي تكنولوژي عمران  

 برداري سد و شبكه
468 

شبكه _ كاربردي عمران   -ي مهندسي علم

 هاي آب و فاضالب
 469 آب و فاضالب_  مهندسي تكنولوژي عمران  498

 499 _ مهندسي علوم كشاورزي 
ساختمان هاي _  مهندسي تكنولوژي عمران 

 آبي
471 

 471 _ مهندسي تكنولوژي فرآوري موادمعدني فلزي  511 مهندسي عمران

 472 ابزار دقيق_ مهندسي تكنولوژي كنترل  511 نقشه برداري_ مهندسي عمران  

 473 ساخت و توليد_ مهندسي تكنولوژي كنترل  512 _ مهندسي فضاي سبز 

توزیع و مصرف آب -مهندسی فناوری آبياری

 کشاورزی
 474 فرآيند_ مهندسي تكنولوژي كنترل  513

شبکه های آبياری -مهندسی فناوری آبياری

 و زهکشی
 475 ذوب فلزات_ تالوژي  مهندسي تكنولوژي م 514

 476 انتقال _ مهندسي تكنولوژي مخابرات  515 _ مهندسي فناوري اطالعات 

 آناليز ورزشی_ مهندسي فناوري اطالعات 
516 

سوئيچ هاي _ مهندسي تكنولوژي مخابرات 

 شبكه ثابت
477 

 امنيت اطالعات_ مهندسي فناوري اطالعات 
517 

اري مكانيك مهندسي تكنولوژي مراقبت و نگهد

 نيروگاه  
478 

برنامه نویسی _ مهندسي فناوري اطالعات 

 تحت وب
 479 _مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو  518

تجارت _ مهندسي فناوري اطالعات 

 الکترونيک
 481 _ مهندسي تكنولوژي مكانيك كشتي  519

خدمات رایانه _ مهندسي فناوري اطالعات 

 ای در شهرداری
511 

لوژي مكانيك ماشين هاي راه مهندسي تكنو

 _ سازي و راه داري 
481 

 482 _ مهندسي تكنولوژي ناوبري  511 رسانه_ مهندسي فناوري اطالعات 

طراحی _ مهندسي فناوري اطالعات 

 صفحات وب
 483 _ مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر   512

 484 _ اپيما مهندسي تكنولوژي هو 513 مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ای

-ICTمهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات 

 بهره برداری از سيستم های مخابراتی
 485 _ مهندسي تكنولوژي هواشناسي  514

-ICTمهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات 

 دیتا
 486 _ مهندسي توليدات دامي  515

-ICTمهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات 

 مخابرات سيار
 487 _ حمل و نقل ريلي  مهندسي 516

 488 _مهندسي خط و سازه هاي ريلي  517 مهندسی فناوری پليمر

 489 _ مهندسي خودرو  518 پرورش اسب-مهندسی فناوری دامپروری

 491 كشتي سازي_ مهندسي دريا  519 پرورش صنعتی طيور-مهندسی فناوری دامپروری

 491 مهندسي كشتي_ هندسي دريا م 521 پرورش صنعتی گاو-مهندسی فناوری دامپروری

توليد و فراوری -مهندسی فناوری دامپروری

 خوراک دام
 492 خطوط_ مهندسي راه آهن  521

 493 _ مهندسي رباتيك   
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 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 547 مهندسی فناوری مخابرات
توليد و فراوری -مهندسی فناوری دامپروری

 محصوالت زنبورعسل
522 

تاسيسات حرارتی -مهندسی فناوری مکانيک

 برودتی
 523 مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی 548

ماشين آالت -مهندسی فناوری مکانيک

 راهسازی و راهداری
 524 مهندسی فناوری سيستم های سخت افزاری رایانه 549

 525 مهندسی فناوری شبکه های کامپيوتری 551 ماشين افزار-مهندسی فناوری مکانيک

 526 تکثير و پرورش آبزیان-مهندسی فناوری شيالت 551 مهندسی فناوری مکانيک خودرو

 552 مهندسی فناوری مکانيک مترو
صيد و بهره برداری -مهندسی فناوری شيالت

 آبزیان
527 

 553 مهندسی فناوری مکانيک هواپيما
فراوری محصوالت -مهندسی فناوری شيالت

 شيالتی
528 

 554 مهندسي فيزيك
محصوالت -مهندسی فناوری صنایع بسته بندی

 کشاورزی
529 

 555 مهندسي كامپيوتر
شيرو فراورده -مهندسی فناوری صنایع غذایی

 های لبنی
531 

 556 سخت افزار _ مهندسي كامپيوتر 
گوشت و -مهندسی فناوری صنایع غذایی

 فراورده های گوشتی
531 

 532 صنعت آرد-اوری صنایع غذاییمهندسی فن 557 نرم افزار_ مهندسي كامپيوتر 

 558 (نرم افزار)مهندسي كامپيوتر
صنعت روغن -مهندسی فناوری صنایع غذایی

 خوراکی
533 

 559 مهندسي كشاورزي
صنعت شيرینی -مهندسی فناوری صنایع غذایی

 و شکالت
534 

 535 صنعت قند-مهندسی فناوری صنایع غذایی 561 آب  -مهندسي كشاورزي 

 561 اقتصاد كشاورزي -رزي مهندسي كشاو
صنعت کمپوت و -مهندسی فناوری صنایع غذایی

 کنسرو
536 

 562 آبياري زهكشي_ آب  -مهندسي كشاورزي 
فرآورده های -مهندسی فناوری صنایع غذایی

 خميری
537 

 538 آب و فاضالب-مهندسی فناوری عمران 563 سازه هاي آبي_ آب  -مهندسي كشاورزي 

 539 حمل و نقل شهری-مهندسی فناوری عمران 564 منابع آب _ آب  -مهندسي كشاورزي 

ترويج و آموزش  -مهندسي كشاورزي 

 باغباني_ كشاورزي 
565 

 راهسازی-مهندسی فناوری عمران
541 

ترويج و آموزش  -مهندسي كشاورزي 

 خاك_ كشاورزي 
567 

 ساختمان سازی-مهندسی فناوری عمران
541 

آموزش  ترويج و -مهندسي كشاورزي 

 زراعت_ كشاورزي 
568 

 سد و شبکه-مهندسی فناوری عمران
542 

ترويج و آموزش  -مهندسي كشاورزي 

 علوم دامي_ كشاورزي 
569 

 نقشه برداری-مهندسی فناوری عمران
543 

ترويج و آموزش  -مهندسي كشاورزي 

 گياه پزشكي_ كشاورزي 
 544 مدیریت تلفيقی آفات -مهندسی فناوری گياه پزشکی 571

 زراعت و اصالح نباتات   -شاورزي مهندسي ك

 اصالح نباتات 
 545 بازیافت پسماند-مهندسی فناوری محيط زیست 571

 زراعت و اصالح نباتات  -مهندسي كشاورزي 

 زراعت
 546 کنترل آالینده ها-مهندسی فناوری محيط زیست 572
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 رديف رشته تحصيلي رديف شته تحصيلي 

_ جنگلداري  - مهندسي منابع طبيعي

 جنگلداري
611 

زيست فناوري  -مهندسي كشاورزي 

 _ ( بيوتكنولوژي)
573 

_ جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي 

 جنگلداري شهري
 574 _ علوم باغباني  -مهندسي كشاورزي  611

_ جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي 

 جنگلداري و اكولوژي جنگل
 575 _ علوم خاك  -مهندسي كشاورزي  612

_ جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي 

 مديريت 

 جنگلداري در پارك هاي جنگلي

 576 دام_ علوم دامي  -مهندسي كشاورزي  613

بوم _ شيالت   -مهندسي منابع طبيعي 

 شناسي آبزيان
 577 طيور_ علوم دامي  -مهندسي كشاورزي  614

تكثير و _ شيالت   -مهندسي منابع طبيعي 

 پرورش آبزيان
615 

_ علوم و صنايع غذايي  -مهندسي كشاورزي 

 تبديل مواد غذايي
578 

صيد و _ شيالت   -مهندسي منابع طبيعي 

 بهره برداري آبزيان
 579 _ گياه پزشكي  -مهندسي كشاورزي  616

فرآوري _ شيالت   -مهندسي منابع طبيعي 

 محصوالت شيالتي
617 

مكانيزاسيون كشاورزي   -مهندسي كشاورزي 

 _ 
581 

علوم و صنايع چوب  -مهندسي منابع طبيعي 

 بيولوژي و حفاظت چوب_ و كاغذ 
618 

مكانيك ماشينهاي  -مهندسي كشاورزي 

 _ كشاورزي  
581 

علوم و صنايع چوب  -مهندسي منابع طبيعي 

 خمير و كاغذ_ و كاغذ 
 582 دامپروري_ مهندسي كشاورزي  619

علوم و صنايع چوب  -مهندسي منابع طبيعي 

 صنايع چوب_ و كاغذ 
611 

گرايش علوم و صنايع _ مهندسي كشاورزي 

 غذائي
583 

 584 آبزيان_مهندسي كشاورزي صنايع غذايي  611 _ محيط زيست  -مهندسي منابع طبيعي 

مديريت منابع  -مهندسي منابع طبيعي 

 _ خشك و بيابان  
 585 موتور_ مهندسي كشتي  612

آبخيزداري  مرتع و  -مهندسي منابع طبيعي 

 _ 
 586 _ مهندسي كشتي سازي  613

مهندسي چوب و  -مهندسي منابع طبيعي 

 حفاظت و اصالح چوب_ كاغذ  
 587 _ مهندسي ماشينهاي ريلي  614

مهندسي چوب و  -مهندسي منابع طبيعي 

 صنايع خمير و كاغذ_ كاغذ  
615 

مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون 

 _ 
589 

مهندسي چوب و  -بع طبيعي مهندسي منا

 صنايع فرآورده هاي مركب چوب_ كاغذ  
 591 _ مهندسي مديريت اجرايي  616

 591 مهندسي مديريت پروژه  617 سراميك_ مهندسي مواد 

 592 _ مهندسي مديريت و آباداني روستاها  618 متالوژي استخراجي_ مهندسي مواد 

 593 استخراج معدن_ معدن  مهندسي 619 متالوژي صنعتي_ مهندسي مواد 

 594 اكتشاف معدن_ مهندسي معدن  621 _ مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  

 595 _ مهندسي معماري  621 پوشاك_ مهندسي نساجي 

 596 مهندسي مكانيك 622 تكنولوژي نساجي_ مهندسي نساجي 

شيمي نساجي و علوم _ مهندسي نساجي 

 الياف
 597 ساخت و توليد_ مهندسي مكانيك  623

 598 مكانيك در طراحي جامدات_ مهندسي مكانيك  624 استخراج نفت_ مهندسي نفت 

 599 مهندسي منابع طبيعي 625 اكتشاف نفت_ مهندسي نفت 
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 رديف رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي

 626 بهره برداري از منابع نفت_ مهندسي نفت  635 (دكتراي تخصصي) نانوفناوري پزشكی 

 627 پرتوپزشكي_ مهندسي هسته اي  636 _ ( كارشناسي ارشد)نانوفناوري پزشكی

 628 _ مهندسي هوا فضا   637 (دكتراي تخصصي) نانوفناوري دارويي 

 629 مهندسي مواد 638 ناوبري و فرماندهي كشتي 

 631 (دكتراي تخصصي) مواد دنداني  639 ( كارشناسي ارشد)نظارت برامور دارويي

 631 ميكروب شناسي 641 ( CPL&IR)خلباني  -وانوردي ه

 632 ميكروب شناسي پزشكي 641 هوشبري

 633 ( كارشناسي ارشد)ميكروبشناسي مواد غذايي 642 ( كارشناسي ارشد)ويروس شناسی 

 634 _ (  كارشناسي ارشد)ميكروبشناسي 643 (دكتراي تخصصي) ويروس شناسی پزشكي 
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 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

 1 دانشكده بانك ملي 26 دانشگاه ايالم

دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان 

 وخرمشهر
 2 دانشكده تربيت دبير فني دختران دكتر شريعتي 27

 3 دانشكده خبر 28 دانشگاه آزاد اسالمي واحد آباده

 4 دانشكده علوم اقتصادي 29 كوهدانشگاه آزاد اسالمي واحد ابر

 31 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني آبادان
5 

 31 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني ايرانشهر
6 

 32 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل
و خدمات بهداشتي  دانشكده علوم پزشكي

 درماني بهبهان
7 

 33 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردستان    
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني تربت جام
8 

 34 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردكان
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني خلخال
9 

 35 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان
ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشكد

 درماني خمين
11 

 36 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني ساوه
11 

 37 دانشگاه آزاد اسالمي واحد آذرشهر
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني سراب
12 

 38 دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهر
شكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دان

 درماني سيرجان
13 

 39 دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني شوشتر
14 

 31 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني گراش
15 

 31 ندانشگاه آزاد اسالمي واحد استهبا
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني الرستان
16 

 32 دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني مراغه
17 

 18 دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه 33 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اشكذر

 19 كده نيروي زمينيدانش 33 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان

 21 دانشگاه اراك 35 دانشگاه آزاد اسالمي واحد آغاجاري

 21 دانشگاه اروميه 36 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اقليد

 22 دانشگاه اصفهان 37 (مجازي)دانشگاه آزاد اسالمي واحد الكترونيكي 

 23 (س)دانشگاه الزهرا 38 دانشگاه آزاد اسالمي واحد امارات متحده عربي

 24 (ع)دانشگاه امام حسين  39 دانشگاه آزاد اسالمي واحد انار

 25 (ع)دانشگاه امام صادق  51 دانشگاه آزاد اسالمي واحد انديمشك

 نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي:  4جدول شماره 
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 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

 51 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر 88 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خاش

 52 انشگاه آزاد اسالمي واحد اهوازد 89 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خدابنده

 53 دانشگاه آزاد اسالمي واحد آيت اله آملي 91 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد

 53 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايذه 91 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال

 55 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايرانشهر 92 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمين

 56 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم 93 گاه آزاد اسالمي واحد خميني شهردانش

 57 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل 93 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

 58 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بافت 95 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي

 59 مي واحد بافق يزددانشگاه آزاد اسال 96 دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب

 61 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بم 97 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

 61 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب 98 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول

 62 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرانزلي 99 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند

 63 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس 111 دندانپزشكي تهراندانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 63 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرلنگه 111 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهدشت

 65 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرماهشهر 112 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان

 66 نشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهاندا 113 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دولت آباد اصفهان

 67 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر 113 دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت

 68 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوكان 115 دانشگاه آزاد اسالمي واحد رفسنجان

 69 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند 116 دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن

 71 دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس آباد مغان 117 د اسالمي واحد زابلدانشگاه آزا

 71 دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند 118 دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان

 72 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاكستان 119 دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرند كرمان

 73 ه آزاد اسالمي واحد تبريزدانشگا 111 دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرنديه

 73 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جام 111 دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان

 75 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت حيدريه 112 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري

 76 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تفت 113 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه

 77 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تفرش 113 اسالمي واحد سبزوار دانشگاه آزاد

 78 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن 115 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان

 79 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق 116 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سراب

 81 (پزشكي)مي واحد تهراندانشگاه آزاد اسال 117 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سروستان

 81 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان 118 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سقز

 82 دانشگاه آزاد اسالمي واحد جزيره قشم 119 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سلماس

 83 دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب تهران 121 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان

 83 دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم 121 اد اسالمي واحد سنندجدانشگاه آز

 85 دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت 122 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سوادكوه

 86 دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس و نوشهر  123 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سيرجان

 87 زاد اسالمي واحد خاركدانشگاه آ 123 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود
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 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

 125 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستر 168 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الر

 126 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شرق گيالن الهيجان 169 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستان

 127 اسالمي واحد شمال تهران دانشگاه آزاد 171 دانشگاه آزاد اسالمي واحد المرد

 128 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري 171 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماكو

 129 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهربابك 172 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركه

 131 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا 173 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مجازي

 131 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد 173 د اسالمي واحد محالتدانشگاه آزا

 132 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرمجلسي 175 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مراغه

 133 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهريار 176 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مركز تهران

 133 اد اسالمي واحد شوشتردانشگاه آز 177 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند

 135 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز 178 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت

 136 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيروان 179 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مسجدسليمان

 137 دانشگاه آزاد اسالمي واحد طبس 181 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

 138 دانشگاه آزاد اسالمي واحد عجب شير 181 اسالمي واحد ماليردانشگاه آزاد 

 139 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم دارویی تهران 182 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد

 131 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات اصفهان 183 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مياندوآب

 131 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران 183 حد ميانهدانشگاه آزاد اسالمي وا

 132 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارس 185 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد

 133 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد كتول 186 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميمه

 133 دانشگاه آزاد اسالمي واحد فراهان 187 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نائين

 135 دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس 188 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

 136 دانشگاه آزاد اسالمي واحد فريدن 189 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نراق

 137 فسا دانشگاه آزاد اسالمي واحد 191 (مركز آموزش)دانشگاه آزاد اسالمي واحد نطنز

 138 دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجان 191 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نكا

 139 دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد 192 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور

 151 دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه 193 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ني ريز

 151 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر 193 يشابوردانشگاه آزاد اسالمي واحد ن

 152 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائنات 195 دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان

 153 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين 196 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين

 153 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم 197 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ياسوج

 155 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان 198 دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد

 156 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون 199 دانشگاه آموزش عالي گنبد كاووس

 157 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشان 211 دانشگاه بجنورد

 158 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشمر 211 دانشگاه بوشهر

 159 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج  212 همدان -انشگاه بوعلي سيناد

 161 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان 213 دانشگاه بيرجند

 161 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه 213 (ره)دانشگاه بين المللي امام خميني

 162 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كيش 215 دانشگاه پيام نور

 163 دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران 216 اه تبريزدانشگ

 163 دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان 217 زنجان –دانشگاه تحصيالت تكميلي درعلوم پايه 

 165 دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار     218 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان

 166 زاد اسالمي واحد گلپايگاندانشگاه آ 219 دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي

 167 دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناباد 211 دانشگاه تربيت مدرس
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 211 اراك –دانشگاه تربيت معلم  254 دانشگاه عالي دفاع ملي 

 212 تبريز –دانشگاه تربيت معلم  255 دانشگاه عالمه طباطبائي

 213 تهران –دانشگاه تربيت معلم  256 يراندانشگاه علم و صنعت ا

 213 سبزوار –دانشگاه تربيت معلم  257 دانشگاه علوم انتظامي

 215 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 258 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي

 216 دانشگاه تفرش 259 دانشگاه علوم پزشكي اراك

 217 دانشگاه تهران 261 ندانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايرا

 218 دانشگاه جامع علمي كاربردي 261 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

 219 دانشگاه جيرفت  262 دانشگاه علوم پزشكي اروميه

 221 قم( س)دانشگاه حضرت معصومه  263 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 221 دانشگاه خليج فارس 264 دانشگاه علوم پزشكي البرز

 222 دانشگاه دامغان 265 ه علوم پزشكي اهوازدانشگا

 223 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 266 دانشگاه علوم پزشكي ايران

 223 دانشگاه رازي كرمانشاه 267 دانشگاه علوم پزشكي ايالم

 225 دانشگاه زابل 268 دانشگاه علوم پزشكي بابل

 226 زنجاندانشگاه  269 دانشگاه علوم پزشكي بحنورد

 227 دانشگاه سمنان  271 (عج)…دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا

 228 دانشگاه سيستان و بلوچستان 271 دانشگاه علوم پزشكي بم

 229 دانشگاه شاهد 272 دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس

 231 دانشگاه شهركرد 273 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 231 گاه شهيد باهنر كرماندانش 274 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

 232 دانشگاه شهيد بهشتي 275 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 233 دانشگاه شهيد چمران اهواز 276 دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

 234 دانشگاه شيراز 277 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 235 دانشگاه صنعت نفت 278 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 236 دانشگاه صنعت نفت آبادان 279 زشكي جيرفتدانشگاه علوم پ

 237 دانشگاه صنعتي اروميه 281 دانشگاه علوم پزشكي دزفول

 238 دانشگاه صنعتي اصفهان 281 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

 239 دانشگاه صنعتي اميركبير 282 دانشگاه علوم پزشكي زابل

 241 بابلدانشگاه صنعتي  283 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 241 دانشگاه صنعتي بيرجند 284 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 242 دانشگاه صنعتي جندي شاپور 285 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

 243 دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان 286 دانشگاه علوم پزشكي سمنان

 244 سيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طو 287 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

 245 دانشگاه صنعتي سهند 288 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 246 دانشگاه صنعتي شاهرود 289 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

 247 دانشگاه صنعتي شريف 291 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 248 دانشگاه صنعتي شيراز 291 قم–دانشگاه علوم پزشكي فاطميه 

 249 دانشگاه صنعتي قم 292 ادانشگاه علوم پزشكي فس

 251 دانشگاه صنعتي كرمانشاه 293 دانشگاه علوم  پزشكي قزوين

 251 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 294 دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 252 دانشگاه صنعتي همدان 295 دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 253 عباسپوردانشگاه صنعت آب و برق شهيد  296 دانشگاه علوم پزشكي كرمان
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 297 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 329 دانشگاه هنر اسالمي تبريز 

 298 دانشگاه علوم پزشكي گلستان 331 دانشگاه هنر اصفهان

 299 دانشگاه علوم پزشكي گناباد 331 دانشگاه واليت

 311 شكي گيالندانشگاه علوم پز 332 رفسنجان -(عج)دانشگاه ولي عصر

 311 دانشگاه علوم پزشكي لرستان 333 دانشگاه ياسوج

 312 دانشگاه علوم پزشكي مازندران 334 دانشگاه يزد

 313 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 335 مجتمع آموزشي عالي بناب

 314 دانشگاه علوم پزشكي همدان 336 (ص)مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم 

 315 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 337 ممجتمع آموزش عالي جهر

 316 دانشگاه علوم پزشكي يزد 338 مجتمع آموزش عالي كازرون 

 317 دانشگاه عبدالرحمن صوفی رازی 339 مجتمع آموزشي و پژوهشي اصفهان

 318 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 341 مجتمع آموزشي و پژوهشي خراسان رضوي

 319 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  341 پژوهشي غرب مجتمع آموزشي و

 311 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 342 مجتمع آموزشي و پژوهشي فارس

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت 

 آب و برق خوزستان
343 

 دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيدستاري
311 

 312 اه فردوسي مشهددانشگ 344 مدرسه عالي شهيدمطهري

 313 دانشگاه فسا 345 مركز آموزش علمي كاربردي ابهر

مركز آموزش علمي كاربردي آتش نشاني و 

 خدمات ايمني آمل
346 

 دانشگاه فني و حرفه اي دادبين كرمان
314 

 315 دانشگاه قم 347 مركز آموزش علمي كاربردي آران و بيدگل

مركز آموزش علمي كاربردي آموزشي و 

 پژوهشي وزارت صنايع و معادن تهران
348 

 دانشگاه كاشان
316 

مركز آموزش علمي كاربردي اداره كل 

 تعاون استان اردبيل
349 

 دانشگاه كردستان
317 

مركز آموزش علمي كاربردي اداره كل 

 تعاون استان خراسان رضوي
351 

دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

 خوزستان
318 

مي كاربردي اداره كل مركز آموزش عل

 تعاون استان همدان
351 

 دانشگاه گلستان
319 

مركز آموزش علمي كاربردي اداره كل 

 دادگستري استان خراسان رضوي
352 

 دانشگاه گيالن
321 

مركز آموزش علمي كاربردي اداره كل 

 دادگستري استان قم
353 

 دانشگاه لرستان
321 

مركز آموزش علمي كاربردي اداره كل 

 گستري استان كرمانداد
354 

 دانشگاه مازندران
322 

مركز آموزش علمي كاربردي اداره كل 

 دادگستري استان گيالن 
355 

 دانشگاه محقق اردبيلي
323 

 324 دانشگاه مراغه 356 مركز آموزش علمي كاربردي استانداري بوشهر

 325 دانشگاه مالير 357 مركز آموزش علمي كاربردي استانداري كرمان

 326 دانشگاه نيشابور 358 تهران( س)ركز آموزش علمي كاربردي الزهرا م

 327 دانشگاه هرمزگان 359 1مركز آموزش علمي كاربردي الشتر 

مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين 

 استان گلستان( ع)
361 

 دانشگاه هنر 
328 
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( ع)سين مركز آموزش علمي كاربردي امام ح

 استان گيالن
361 

 مركز آموزش علمي كاربردي بلد االمين
384 

( ع)مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين 

 استان همدان
362 

مركز آموزش علمي كاربردي بندرسازان 

 گناوه
385 

( ع)مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين 

 سپاه دمحمرسول اله 
363 

 364 قزوين( ع)مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين  386 1س مركز آموزش علمي كاربردي بندرعبا

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي استان 

 اصفهان
387 

مركز آموزش علمي كاربردي امام 

 مازندران(ع)حسين
365 

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي 

 استان ايالم 
388 

(  ع)مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين

 و بلوچستاناستان سيستان 
366 

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي 

 استان تهران 
389 

( ع)مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين

 استان خراسان رضوي
367 

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي 

 استان چهارمحال و بختياري
391 

( ع)مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين

 استان سمنان
368 

كاربردي بهزيستي مركز آموزش علمي 

 استان خراسان جنوبي
391 

( ع)مركز آموزش علمي كاربردي امام حسين

 استان فارس
369 

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي 

 استان خراسان رضوي
392 

 (ع)مركز آموزش علمي كاربردي امام رضا 
371 

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي 

 استان سيستان و بلوچستان
393 

 (عج)زش علمي كاربردي امام مهدي مركز آمو
371 

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي 

 استان فارس
394 

 مركز آموزش علمي كاربردي انجمن جوشكاري 
372 

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي 

 استان قزوين
395 

مركز آموزش علمي كاربردي انجمن صيفي 

 شركت هاي خدمات پس از فروش خودرو
373 

ش علمي كاربردي بهزيستي مركز آموز

 استان كرمان
396 

مركز آموزش علمي كاربردي انجمن مديريت 

 ايران واحد خراسان رضوي
374 

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي 

 استان كرمانشاه
397 

 1مركز آموزش علمي كاربردي ايالم 
375 

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي 

 استان كهگيلويه و بويراحمد
398 

  2كز آموزش علمي كاربردي ايالم مر
376 

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي 

 استان لرستان 
399 

مركز آموزش علمي كاربردي بازرگاني واحد 

 تهران 
377 

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي 

 استان مازندران
411 

مركز آموزش علمي كاربردي بازرگاني واحد 

 خراسان رضوي
378 

ي كاربردي بهزيستي مركز آموزش علم

 استان مازندران 
411 

 مركز آموزش علمي كاربردي بافق
379 

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي 

 استان هرمزگان
412 

 مركز آموزش علمي كاربردي بانك ملت اصفهان
381 

مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي 

 استان همدان 
413 

 مركز آموزش علمي كاربردي بانك ملت تهران
381 

 382 مركز آموزش علمي كاربردي بانك ملت كرمانشاه 414 مركز آموزش علمي كاربردي بهزيستي يزد

 

مركز آموزش علمي كاربردي بررسي و تحقيق  

 و آموزش صنايع قند ايران
383 
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مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي 

 زنجان
427 

بردي بهزيستي علي مركز آموزش علمي كار

 آباد كتول استان گلستان

415 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي 

 ساوه
428 

مركز آموزش علمي كاربردي  بهزيستي 

 برازجان استان بوشهر

416 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي 

 سمنان
429 

 مركز آموزش علمي كاربردي پاسارگاد
417 

ردي جهاد مركز آموزش علمي كارب

 (شاهرود)كشاورزي سمنان 
431 

مركز آموزش علمي كاربردي پژوهش و 

 مهندسي جوش ايران

418 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 (گرمسار)كشاورزي سمنان 
431 

 419 مركز آموزش علمي كاربردي پست تهران 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 (زاهدان)كشاورزي سيستان و بلوچستان 
432 

كز آموزش علمي كاربردي پست خراسان مر

 رضوي

411 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 دانشگاهي شهركرد 
433 

 411 مركز آموزش علمي كاربردي پست مازندران

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 دانشگاهي شيراز 
434 

مركز آموزش علمي كاربردي تحقيقات صنعتي 

 ( تهران)ايران 

412 

ي كاربردي جهاد مركز آموزش علم

 دانشگاهي فومن 
435 

 413 مركز آموزش علمي كاربردي تربيت مربي كرج

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 دانشگاهي كاشمر
436 

 مركز آموزش علمي كاربردي تصميم يارتوس
414 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 دانشگاهي كرمان
437 

 مركز آموزش علمي كاربردي تيران و كرون 
415 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 دانشگاهي كرمانشاه
 416 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي اراك 438

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 دانشگاهي گلستان 
439 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي 

 اصفهان
417 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 دانشگاهي لرستان 
 418 آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي انزلي مركز 441

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 دانشگاهي مشهد
 419 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي اهواز 441

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 دانشگاهي نيم ور 
 421 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي بابل 442

اربردي جهاد مركز آموزش علمي ك

 دانشگاهي همدان 
443 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي 

 بندرعباس 
421 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 دانشگاهي ياسوج
444 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي 

 بيرجند
422 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 كشاورزي اردبيل
445 

 هاد دانشگاهي رشتمركز آموزش علمي كاربردي ج
423 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 (مغان)كشاورزي اردبيل 
446 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي 

 رودسر
424 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 (سنندج)كشاورزي استان كردستان
447 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي 

 زاهدان
425 

ربردي جهاد مركز آموزش علمي كا

 كشاورزي استان كرمانشاه   ماهيدشت
 426 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي زرند 338
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 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 كشاورزي گيالن   رشت 
471 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي 

 اصفهان
339 

 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد

 (اليگودرز)كشاورزي لرستان 
471 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي 

 (كاشان)اصفهان 
451 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 (بروجرد)كشاورزي لرستان 
472 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي 

 بيرجند
451 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 (خرم آباد)كشاورزي لرستان 
473 

ز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي مرك

 جيرفت و كهنوج
452 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 كشاورزي مازندران   ساري
474 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي 

 چابهار
453 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 كشاورزي مازندران بابلسر
475 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي 

 رمحال و بختياريچها
454 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 (اراك)كشاورزي مركزي 
476 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي 

 (اهواز)خوزستان 
455 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 (ساوه)كشاورزي مركزي 
 456 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي زنجان 477

دي جهاد مركز آموزش علمي كاربر

 (بندرعباس)كشاورزي هرمزگان 
 457 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي سمنان  478

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد 

 كشاورزي همدان 
479 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي 

 فارس   مرودشت
458 

مركز آموزش علمي كاربردي 

 (مشهد)جهادكشاورزي خراسان رضوي 
481 

آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي مركز 

 (شيراز)فارس 
459 

مركز آموزش علمي كاربردي 

 (دزفول)جهادكشاورزي خوزستان 
481 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي 

 فارس علي آباد 
461 

مركز آموزش علمي كاربردي 

 (دامغان)جهادكشاورزي سمنان 
482 

 زوين مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي ق
461 

مركز آموزش علمي كاربردي 

جهادكشاورزي سيستان و بلوچستان 

 (بمپور)

483 

 مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي قم

462 

مركز آموزش علمي كاربردي 

تهران   )جهادكشاورزي شهيد زمانپور 

 (ساوجبالغ

مركز آموزش علمي كاربردي  جهاد دانشگاهي  484

 خراسان شمالي

463 

آموزش علمي كاربردي مركز 

 جهادكشاورزي قائنات
485 

مركز آموزش علمي كاربردي  جهاد كشاورزي 

 (بجنورد)خراسان شمالي 
464 

مركز آموزش علمي كاربردي 

 جهادكشاورزي كرج
486 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي 

 كرمان 
465 

مركز آموزش علمي كاربردي 

 (تنكابن)جهادكشاورزي مازندران 
487 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي 

 (باغين)كرمان
466 

مركز آموزش علمي كاربردي 

 جهادكشاورزي يزد 
488 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي 

 كرمانشاه   سرپل ذهاب
467 

 مركز آموزش علمي كاربردي جواداالئمه يزد
489 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي 

 بويراحمدكهگيلويه و 
468 

 مركز آموزش علمي كاربردي چرم تهران
491 

مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي 

 گلستان كردكوي
469 
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 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

مركز آموزش علمي كاربردي دفتر آموزش و 

 پژوهش استانداري سيستان و بلوچستان
513 

مركز آموزش علمي كاربردي حفاظت محيط 

 زيست 
491 

 مركز آموزش علمي كاربردي راه و ترابري
514 

مركز آموزش علمي كاربردي حوزه مركزي 

 (تهران)سپاه 
492 

 مركز آموزش علمي كاربردي زرين شهر
515 

مركز آموزش علمي كاربردي حوزه هنري واحد 

 كرمان
493 

مركز آموزش علمي كاربردي ساپكو 

 ( تهران)
516 

 النبياءمركز آموزش علمي كاربردي خاتم ا
494 

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان آتش 

 نشاني و خدمات ايمني يزد 
517 

مركز آموزش علمي كاربردي  خانه كارگر واحد 

 كاشان 17
495 

مركز آموزش علمي كاربردي  سازمان 

 بهزيستي استان گيالن
518 

مركز آموزش علمي كاربردي  خانه كارگر واحد 

 اسالمشهر
496 

مي كاربردي سازمان زندان مركز آموزش عل

 (تهران)ها 
519 

مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد 

 قائم شهر 14
497 

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان زندان 

 (خوزستان)ها 
521 

مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد 

 اردبيل
498 

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان زندان 

 (كرمان)ها 
521 

كز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد مر

 تهران
499 

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان زندان 

 ها خراسان رضوي
522 

مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد 

 رشت 
511 

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان زندان 

 ها همدان
523 

مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد 

 رفسنجان 
511 

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان 

 زندانها اصفهان
524 

مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد 

 زاهدان
512 

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان 

 زندانها فارس
525 

مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد 

 شهرقدس
513 

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان 

 عقيدتي سياسي ارتش
526 

مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد 

 قزوين
514 

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان 

فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري 

 تهران 

مركز آموزش علمي كاربردي خانه كارگر واحد  527

 كرمان

515 

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان 

 مديريت صنعتي اردبيل
528 

دي خانه كارگر واحد مركز آموزش علمي كاربر

 مشهد
516 

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان 

 مديريت صنعتي خراسان رضوي
529 

 مركز آموزش علمي كاربردي خبر مشهد
517 

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان 

 مديريتي صنعتي سنندج
531 

 مركز آموزش علمي كاربردي خبرنگاران
518 

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان 

 ه ويژه اقتصادي انرژي پارس منطق
531 

مركز آموزش علمي كاربردي خدمات جهانگردي 

 استان كرمان
519 

مركز آموزش علمي كاربردي سازمان 

 همياري شهرداري هاي استان كرمان
532 

 مركز آموزش علمي كاربردي خور و بيابانك
511 

مركز آموزش علمي كاربردي سراي كيفيت 

 انديشان نوآور بابل
533 

كز آموزش علمي كاربردي  دانشكده شهيد مر

 مطهري
511 

 512 1مركز آموزش علمي كاربردي دره شهر 534 1مركز آموزش علمي كاربردي سنندج 
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 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

مركز آموزش علمي كاربردي شركت 

 صنعتي آما 
556 

 مركز آموزش علمي كاربردي سوانح طبيعي
535 

دي شركت مركز آموزش علمي كاربر

 صنعتي حديد اراك
557 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت تعاوني 

 توليد قارچ صدفي تنكابن
536 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت 

 صنعتي زرماكارون

558 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت تعاوني 

توليدكنندگان صنعت كشاورزي و دامپروري 

 بروجرد 

537 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت 

 (كرج)صنعتي كوشا 
559 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت تعاوني 

 توليدي مهستان سبز شمال تنكابن 
538 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت 

 صنعتي مهرام
561 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت توليدي 

 پويا غرب
539 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت فراز 

 صنعت آيريا
561 

بردي شركت توليدي مركز آموزش علمي كار

 دشت مرغاب   يك و يك
541 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت 

 فوالدين ذوب آمل فذا
562 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت توليدي 

 فرش ايران سپهر 
541 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت 

 كارخانجات پارس الكتريك
563 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت خدمات 

 تر خاورميانه   بندرعباس دريايي تايدوا
542 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت گز 

 سكه عتيق
564 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت خدمات 

 علمي   صنعتي خراسان رضوي مشهد
543 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت 

 گسترش انفورماتيك ايران 
565 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت داده 

 پردازي ايران 
544 

ركز آموزش علمي كاربردي شركت ملي م

 نفت كش ايران
566 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت دانش 

 پژوهان ايران سوله اردبيل
545 

مركز آموزش علمي كاربردي  شركت 

 مهركام پارس تهران
567 

 مركز آموزش علمي كاربردي شركت ذوب آهن
546 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت 

 يع الستيك تهرانمهندسي و تحقيقات صنا
568 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت ذوب آهن 

 اردبيل
547 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت هپكو 

 (اراك)
569 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت زغال 

 سنگ البرز شرقي 
548 

مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري 

 خرم آباد 
571 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت زغال 

 انسنگ كرم
549 

 مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري قم 
571 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت سهامي 

 عام صنعتي مينو
551 

مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري 

 مشهد 
572 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت سيمان 

 آبيك
551 

مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري 

 مهاباد
573 

شركت شهرك  مركز آموزش علمي كاربردي

 هاي صنعتي خراسان رضوي
552 

مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري 

 هاي استان اصفهان
574 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت صنايع 

 غذايي قدس رضوي
553 

مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري 

 هاي شيراز 
575 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت صنايع 

  فلزي سازه هاي سنگين مازندران
554 

مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري 

 ورامين
576 

مركز آموزش علمي كاربردي شركت صنايع 

 مخابراتي راه دور ايران   شيراز
555 
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مركز آموزش علمي كاربردي علوم و صنايع 

 شيالتي خليج فارس
613 

 مركز آموزش علمي كاربردي شهيد چمران فاوا
577 

ز آموزش علمي كاربردي علوم و فنون مرك

 قزوين
614 

مركز آموزش علمي كاربردي شهيد دستوره 

 تهران
578 

 579 مركز آموزش علمي كاربردي شهيد محالتي قم  615 مركز آموزش علمي كاربردي علويجه

 581 مركز آموزش علمي كاربردي شهيد مطهري 616 مركز آموزش علمي كاربردي فارسان

علمي كاربردي فرهنگ  و هنر مركز آموزش 

 مازندران  1واحد 
617 

 مركز آموزش علمي كاربردي  شيروان
581 

هنر . مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ 

 اصفهان 1واحد 
618 

مركز آموزش علمي كاربردي صنايع دستي 

 اردبيل
596 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 اراك 1واحد 
619 

بردي صنايع دستي مركز آموزش علمي كار

 استان تهران 
597 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 تهران  1واحد 
621 

مركز آموزش علمي كاربردي صنايع دستي 

 استان مركزي
598 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 خمين 1واحد 
621 

مركز آموزش علمي كاربردي صنايع دستي 

 سنندج
599 

ربردي فرهنگ و هنر مركز آموزش علمي كا

 زاهدان 1واحد 
622 

مركز آموزش علمي كاربردي صنايع دستي 

 الجين همدان 
611 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 كرمانشاه 1واحد 
623 

مركز آموزش علمي كاربردي صنايع دستي 

 نقش جهان اصفهان
611 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 گيالن   رشت  1واحد 
624 

مركز آموزش علمي كاربردي صنايع دفاعي 

 زرين شهر
612 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 همدان  1واحد 
625 

مركز آموزش علمي كاربردي صنايع غالت 

 (عج)قائم
613 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 يزد 1واحد 
626 

 مركز آموزش علمي كاربردي صنايع و معادن قم 
614 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 موسيقي 11واحد 
627 

مركز آموزش علمي كاربردي صنعت غذا 

 (عاليزاد)
615 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 خراسان رضوي  2واحد 
628 

مركز آموزش علمي كاربردي صنعت غذا تربت 

 جام
616 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 ندرانماز 2واحد 
629 

مركز آموزش علمي كاربردي صنعت غذاي 

 تهران 
617 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 مازندران  1واحد 
631 

مركز آموزش علمي كاربردي صنعت هوانوردي 

 بندرعباس 
618 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 بابل 9واحد 
631 

مركز آموزش علمي كاربردي صنعت هوانوردي 

 تهران 
619 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 تهران  5واحد 
632 

مركز آموزش علمي كاربردي صنعت هوانوردي 

 مشهد 
611 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 واحد اردبيل
633 

مركز آموزش علمي كاربردي علوم پزشكي 

 كوار
611 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 واحد قم 
634 

مركز آموزش علمي كاربردي  علوم و فنون 

 فارابي
612 
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 مركز آموزش علمي كاربردي مالياتي قم 
659 

مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر 

 مازندران 5واحد
635 

مركز آموزش علمي كاربردي مالياتي 

 مشهد 
661 

 مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگي هنري

 شهرداري تهران 
636 

 مركز آموزش علمي كاربردي مباركه
661 

مركز آموزش علمي كاربردي فنون و خدمات 

 هوايي تهران 
637 

مركز آموزش علمي كاربردي مجتمع هوا 

 دريا
662 

مركز آموزش علمي كاربردي فنون و خدمات 

 هوايي مشهد 
638 

 639 موزش علمي كاربردي كارآموزان چالوسمركز آ 663 مركز آموزش علمي كاربردي مخابرات تهران

ركز آموزش علمي كاربردي مخابرات م

 كرمان
664 

مركز آموزش علمي كاربردي كارخانجات 

 مخابراتي ايران شيراز 
641 

مركز آموزش علمي كاربردي مديريت 

 صنعتي شيراز
665 

 مركز آموزش علمي كاربردي كازرون
641 

و  مركز آموزش علمي كاربردي مطالعات

 مشاوره سياحتي گردشگران بنياد
666 

مركز آموزش علمي كاربردي كانون 

 سردفترداران و دفتر ياران
642 

مركز آموزش علمي كاربردي معاونت 

توسعه مديريت و پشتيباني آستان قدس 

 رضوي

667 

 مركز آموزش علمي كاربردي كنگان

643 

 644 اربردي كيشمركز آموزش علمي ك 668 مركز آموزش علمي كاربردي مالير

مركز آموزش علمي كاربردي منابع طبيعي 

 دكتر جوانشير
669 

 2مركز آموزش علمي كاربردي گچساران 
645 

 مركز آموزش علمي كاربردي مهران 
671 

مركز آموزش علمي كاربردي گروه صنعتي 

 ايران خودرو
646 

 647 صنعتي صفا مركز آموزش علمي كاربردي گروه 671 مركز آموزش علمي كاربردي ميبد

 مركز آموزش علمي كاربردي ميراث بيستون
672 

مركز آموزش علمي كاربردي گروه كارخانجات 

 پارت الستيك
648 

مركز آموزش علمي كاربردي ميراث 

 خراسان رضوي
673 

 مركز آموزش علمي كاربردي گلپايگان 
649 

 651 كاربردي گلدشت كالردشت مركز آموزش علمي 674 مركز آموزش علمي كاربردي ميراث هگمتانه 

مركز آموزش علمي كاربردي ميرزا كوچك 

 خان رشت 
675 

 2مركز آموزش علمي كاربردي گنبد كاووس 
651 

 652 مركز آموزش علمي كاربردي الرستان 676 مركز آموزش علمي كاربردي نجف آباد

 مركز آموزش علمي كاربردي نهبندان
677 

ن سازي مركز آموزش علمي كاربردي ماشي

 اراك
653 

 مركز آموزش علمي كاربردي ني ريز
678 

مركز آموزش علمي كاربردي مالك اشتر 

 اصفهان
654 

 655 مركز آموزش علمي كاربردي مالك اشتر تهران 679 مركز آموزش علمي كاربردي نيرو محركه

مركز آموزش علمي كاربردي نيروي 

 انتظامي خراسان رضوي
681 

 ردي مالياتي اصفهانمركز آموزش علمي كارب
656 

مركز آموزش علمي كاربردي نيروي 

 انتظامي كرمانشاه
681 

 مركز آموزش علمي كاربردي مالياتي اهواز
657 

مركز آموزش علمي كاربردي هتلداري و 

 جهانگردي پرديسان
682 

 مركز آموزش علمي كاربردي مالياتي زاهدان 
658 
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 683 مركز آموزش علمي كاربردي هرند 716 انتفاعي الغدیر موسسه غير

 موسسه غير انتفاعي المهدی 
717 

مركز آموزش علمي كاربردي هالل احمر استان 

 كرمان
684 

 موسسه غير انتفاعي الوند
718 

مركز آموزش علمي كاربردي هالل احمر استان 

 همدان 
685 

 موسسه غير انتفاعي اميد نهاوند
719 

هرمزگان   1وزش علمي كاربردي واحد مركز آم

 (بندرلنگه)
686 

 موسسه غير انتفاعي اميرالمومنين
721 

مركز آموزش علمي كاربردي واحد آموزشي 

 گيالن 
687 

 688 (كالرآباد)مركز آموزش منابع طبيعي مازندران  721 موسسه غير انتفاعي امين 

 689 تابداريمركز آموزش عالي ك 722 موسسه غير انتفاعي اندیشمند

 موسسه غير انتفاعي اهل بيت 
723 

موسسه آموزش عالي آزاد خوارزمي خراسان 

 رضوي
691 

 موسسه غير انتفاعي ایران زمين
724 

موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هالل 

 ايران 
691 

 موسسه غير انتفاعي ایرانيکا
725 

موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و 

 معادن خراسان رضوي 
692 

 693 موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي 726 موسسه غير انتفاعي ایساتيس

 694 موسسه غير انتفاعي ابرار 727 موسسه غير انتفاعي ایوانکی 

 695 موسسه غير انتفاعي ابن یمين 728 موسسه غير انتفاعي آبا

موسسه غير انتفاعي آبادانی و توسعه 

 روستاها
729 

 عي اترکموسسه غير انتفا
696 

 697 موسسه غير انتفاعي اثيرالدین ابهری  731 موسسه غير انتفاعي آباده 

 698 موسسه غير انتفاعي اجتهاد 731 موسسه غير انتفاعي آپادانا

 699 موسسه غير انتفاعي احرار 732 موسسه غير انتفاعي آذرآبادگان

 711 و مذاهب  موسسه غير انتفاعي ادیان 733 موسسه غير انتفاعي آرادان

 711 موسسه غير انتفاعي ادیب مازندران  734 موسسه غير انتفاعي آفرینش

 712 موسسه غير انتفاعي ادیبان  735 موسسه غير انتفاعي آمل 

 713 موسسه غير انتفاعي ارس 736 موسسه غير انتفاعي باختننننر

 714 ماوندموسسه غير انتفاعي ارشاد د 737 موسسه غير انتفاعي بحرالعلوم

 715 موسسه غير انتفاعي ارم 738 موسسه غير انتفاعي برآیند

 716 موسسه غير انتفاعي اروندان 739 موسسه غير انتفاعي بزرگمهر

 717 موسسه غير انتفاعي استرآباد 741 موسسه غير انتفاعي بصير آبيک

 718 موسسه غير انتفاعي اسرار 741 موسسه غير انتفاعي بعثننننت

 719 موسسه غير انتفاعي اسوه 742 ه غير انتفاعي بنيانموسس

 711 موسسه غير انتفاعي اشراق 743 موسسه غير انتفاعي بهننار

 711 موسسه غير انتفاعي افاق 744 موسسه غير انتفاعي بهاران

 712 موسسه غير انتفاعي افضل کرمانی 745 موسسه غير انتفاعي بهمنيار

 713 موسسه غير انتفاعي اقبال الهوری 746 دموسسه غير انتفاعي بينالو

 714 موسسه غير انتفاعي اکباتان 747 موسسه غير انتفاعي بيهق

 715 موسسه غير انتفاعي البرز 748 موسسه غير انتفاعي پارس
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موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهی 

 رشت و فومن 
782 

 موسسه غير انتفاعي پارسا
749 

موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهی 

 کاشمر
783 

 موسسه غير انتفاعي پارسيان 
751 

موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهی 

 کرمانشاه
784 

 موسسه غير انتفاعي پاسارگاد
751 

موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهی 

 همدان 
785 

 موسسه غير انتفاعي پرتو
752 

 753 موسسه غير انتفاعي پردیسان 786 اهی یزدموسسه غير انتفاعي جهاد دانشگ

 754 موسسه غير انتفاعي پرندک 787 موسسه غير انتفاعي جواد یزد

 755 موسسه غير انتفاعي پژوهش صنایع ایران  788 موسسه غير انتفاعي حافظ 

 756 موسسه غير انتفاعي پلدختر 789 موسسه غير انتفاعي حکمت   

 757 موسسه غير انتفاعي پویا 791 رضویموسسه غير انتفاعي حکمت 

 758 موسسه غير انتفاعي پویش 791 موسسه غير انتفاعي حکيم جرجانی

 759 موسسه غير انتفاعي پویندگان 792 موسسه غير انتفاعي حکيم نظامی

 761 موسسه غير انتفاعي پيام گلپایگان   793 موسسه غير انتفاعي حکيمان

 761 موسسه غير انتفاعي پيشتازان 794 موسسه غير انتفاعي خاتنم 

 762 موسسه غير انتفاعي پيوند 795 موسسه غير انتفاعي خاوران 

 763 موسسه غير انتفاعي تابران  796 موسسه غير انتفاعي خراسان 

 764 موسسه غير انتفاعي تابناک 797 موسسه غير انتفاعي خرد

 765 تاکستان موسسه غير انتفاعي 798 موسسه غير انتفاعي خزر

 766 موسسه غير انتفاعي تجن 799 موسسه غير انتفاعي خوارزمی

 767 موسسه غير انتفاعي تعالی 811 موسسه غير انتفاعي خيام 

 768 موسسه غير انتفاعي تفتان 811 موسسه غير انتفاعي دارالفنون

 769 موسسه غير انتفاعي تميشان 812 موسسه غير انتفاعي دانش پژوهان سپاهان

 771 موسسه غير انتفاعي توحيد 813 موسسه غير انتفاعي دانشستان

موسسه غير انتفاعي دانشکاه بين المللی 

 چابهار
814 

 موسسه غير انتفاعي توران
771 

 772 موسسه غير انتفاعي تنوس 815 موسسه غير انتفاعي دانشکده اصول الدین

موسسه غير انتفاعي دانشکده الهيات و 

 (هدی)ی معارف اسالم
816 

 موسسه غير انتفاعي ثامن
773 

 774 موسسه غير انتفاعي جابربن حيان 817 موسسه غير انتفاعي دانشکده امام صادق

 775 موسسه غير انتفاعي جامی 818 موسسه غير انتفاعي دانشکده علوم حدیث 

موسسه غير انتفاعي دانشکده معارف 

 (دارالقران)قرانی 
819 

 جاویدموسسه غير انتفاعي 
776 

 777 موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهی اردبيل 811 موسسه غير انتفاعي دانشگاه امام رضا

موسسه غير انتفاعي دانشگاه علم و 

 فرهنگ
811 

 موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهی اردکان
778 

موسسه غير انتفاعي دانشگاه علوم 

 اسالمی رضوی
812 

هی موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگا

 اشکذریزد
779 

موسسه غير انتفاعي دانشگاه علوم و 

 فنون مازندران
813 

موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهی 

 اصفهان  
781 

باقر . غ . موسسه غير انتفاعي دانشگاه غ 

 العلوم 
814 

موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهی اهواز 

 (خوزستان)
781 
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 815 (دارالعلم)موسسه غير انتفاعي دانشگاه مفيد  856 انتفاعي شاندیز موسسه غير

 816 موسسه غير انتفاعي دانشوران  857 موسسه غير انتفاعي شاهرود

 817 موسسه غير انتفاعي دز 858 موسسه غير انتفاعي شرق گلستان

 818 موسسه غير انتفاعي دنا 859 موسسه غير انتفاعي شفق

 819 موسسه غير انتفاعي دیلمان  861 عي شمال موسسه غير انتفا

 821 موسسه غير انتفاعي راغب اصفهانی 861 موسسه غير انتفاعي شمس

 821 موسسه غير انتفاعي راه دانش  862 موسسه غير انتفاعي شهاب دانش

 822 موسسه غير انتفاعي راهبرد شمال 863 موسسه غير انتفاعي شهریار

 823 موسسه غير انتفاعي راهيان نور 864 داشرفی اصفهانیموسسه غير انتفاعي شهي

 824 موسسه غير انتفاعي ربع رشيدی 865 موسسه غير انتفاعي شهيدرضایی

 825 موسسه غير انتفاعي رجاء 866 موسسه غير انتفاعي شيخ بهایی

 826 موسسه غير انتفاعي رحمان 867 موسسه غير انتفاعي صائب

 827 موسسه غير انتفاعي رشد دانش 868 انموسسه غير انتفاعي صالح

 828 موسسه غير انتفاعي رشدیه 869 موسسه غير انتفاعي صبا

 829 موسسه غير انتفاعي رفاه 871 موسسه غير انتفاعي صبح صادق 

 831 موسسه غير انتفاعي رودکی 871 (صدرا)موسسه غير انتفاعي صدرالمتالهين 

 831 سسه غير انتفاعي روزبه مو 872 موسسه غير انتفاعي صفاهان

 832 موسسه غير انتفاعي روزبهان 873 موسسه غير انتفاعي صنعتی فوالد 

 833 موسسه غير انتفاعي زاگرس 874 موسسه غير انتفاعي صنعتی قائم

 834 موسسه غير انتفاعي زرندیه  875 موسسه غير انتفاعي صنعتی مازندران

 835 موسسه غير انتفاعي زرینه 876 موسسه غير انتفاعي صنعتی مراغه 

 836 موسسه غير انتفاعي زننننننند 877 موسسه غير انتفاعي طبرستان 

 837 موسسه غير انتفاعي سارویه 878 موسسه غير انتفاعي طبری 

 838 موسسه غير انتفاعي ساریان  879 موسسه غير انتفاعي عرفان

 839 ي ساعیموسسه غير انتفاع 881 موسسه غير انتفاعي عطار

 841 موسسه غير انتفاعي سبحان 881 موسسه غير انتفاعي عقيق

 841 موسسه غير انتفاعي سبز 882 موسسه غير انتفاعي عالءالدوله سمنانی

 842 موسسه غير انتفاعي سبالن 883 موسسه غير انتفاعي عالمه امينی

 843 موسسه غير انتفاعي سپهر 884 موسسه غير انتفاعي عالمه جعفری

 844 موسسه غير انتفاعي سجاد  885 موسسه غير انتفاعي عالمه خوئی

 845 موسسه غير انتفاعي سراج  886 موسسه غير انتفاعي عالمه دهخدا

 846 موسسه غير انتفاعي سردار جنگل 887 موسسه غير انتفاعي عالمه رفيعی

 847 مانموسسه غير انتفاعي سل 888 موسسه غير انتفاعي عالمه فيض کاشانی

 848 موسسه غير انتفاعي سمنگان  889 موسسه غير انتفاعي عالمه قزوینی

 849 موسسه غير انتفاعي سنننا 891 موسسه غير انتفاعي عالمه مجلسی

 851 موسسه غير انتفاعي سناباد 891 موسسه غير انتفاعي عالمه محدث نوری

 851 عي سناییموسسه غير انتفا 892 موسسه غير انتفاعي عالمه نائينی

 852 موسسه غير انتفاعي سهروردی  893 موسسه غير انتفاعي علم و فن 

موسسه غير انتفاعي علم و فناوری 

 شمس
894 

 موسسه غير انتفاعي سوره تهران 
853 

موسسه غير انتفاعي علوم و فنناوری  

 سپاهان 
895 

 موسسه غير انتفاعي سيلک
854 

 855 موسسه غير انتفاعي سينا  896 (ذیرشبدون پ)موسسه غير انتفاعي علوی 
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 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

 897 موسسه غير انتفاعي عين القضات 936 موسسه غير انتفاعي مارليک

 898 موسسه غير انتفاعي غزالی 937 موسسه غير انتفاعي مازیار

 موسسه غير انتفاعي مجازی رایانه ای
938 

جمشيد موسسه غير انتفاعي غياث الدین 

 کاشانی
899 

 911 موسسه غير انتفاعي فاران 939 موسسه غير انتفاعي مجازی فارابی 

 911 موسسه غير انتفاعي فجر 941 موسسه غير انتفاعي مجازی مهرالبرز 

موسسه غير انتفاعي مرکز جهانی علوم 

 اسالمی
941 

 موسسه غير انتفاعي فخر رازی
912 

 913 سسه غير انتفاعي فخرالدین اسعد گرگانیمو 942 موسسه غير انتفاعي مشاهير

 914 موسسه غير انتفاعي فردوس 943 موسسه غير انتفاعي مطهر

 915 موسسه غير انتفاعي فرزانگان 944 موسسه غير انتفاعي معصوميه

 916 موسسه غير انتفاعي فرهيختگان 945 موسسه غير انتفاعي مفاخر

 917 موسسه غير انتفاعي فروردین 946 موسسه غير انتفاعي مقدس اردبيلی

 918 موسسه غير انتفاعي فضيلت 947 موسسه غير انتفاعي مهدعلم

 919 موسسه غير انتفاعي فن و دانش 948 موسسه غير انتفاعي مهر اراك     

 911 موسسه غير انتفاعي فيض االسالم 949 موسسه غير انتفاعي مهر آستان 

 911 موسسه غير انتفاعي قندر 951 موسسه غير انتفاعي مهر کرمان

 912 موسسه غير انتفاعي قدیر 951 موسسه غير انتفاعي مهرآوران

 913 موسسه غير انتفاعي قشم  952 موسسه غير انتفاعي مهرگان 

موسسه غير انتفاعي موسسه غير 

 انتفاعي آیندگان
953 

 موسسه غير انتفاعي کادوس
914 

 915 (رفسنجان)سه غير انتفاعي کار موس 954 موسسه غير انتفاعي موالنا

 916 (قزوین)موسسه غير انتفاعي کار  955 موسسه غير انتفاعي مولوی 

 917 (خرمدره)موسسه غير انتفاعي کار 956 موسسه غير انتفاعي ميثاق 

 918 موسسه غير انتفاعي کارون 957 موسسه غير انتفاعي ميرداماد

 919 ه غير انتفاعي کاسپينموسس 958 موسسه غير انتفاعي ميرعماد

 921 موسسه غير انتفاعي کاوش 959 موسسه غير انتفاعي ميزان

 921 موسسه غير انتفاعي کاویان 961 موسسه غير انتفاعي ناصرخسرو

 922 موسسه غير انتفاعي کرمان 961 موسسه غير انتفاعي نبی اکرم 

 923 یموسسه غير انتفاعي کسر 962 موسسه غير انتفاعي نجف آباد

 924 موسسه غير انتفاعي کمال  963 موسسه غير انتفاعي ندیشه جهرم

 925 موسسه غير انتفاعي کمال الملک 964 موسسه غير انتفاعي نژند

 926 موسسه غير انتفاعي کميل 965 موسسه غير انتفاعي نقش جهان

 927 موسسه غير انتفاعي کوثنننر 966 موسسه غير انتفاعي نوآوران

 928 موسسه غير انتفاعي کوشيار 967 غير انتفاعي نوبن موسسه 

 929 موسسه غير انتفاعي کننومنننش 968 (مجازي )موسسه غير انتفاعي نورطوبي

 931 موسسه غير انتفاعي گلستان  969 موسسه غير انتفاعي نوین

 931 موسسه غير انتفاعي گنجنامه 971 موسسه غير انتفاعي نيما

 932 موسسه غير انتفاعي المعی گرگانی 971 هاتف موسسه غير انتفاعي

 933 موسسه غير انتفاعي لقمان حکيم 972 موسسه غير انتفاعي هدف

 934 موسسه غير انتفاعي ليان 973 موسسه غير انتفاعي هراز

 935 موسسه غير انتفاعي ماد 974 موسسه غير انتفاعي هشت بهشت
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 رديف دانشگاه رديف دانشگاه

 975 موسسه غير انتفاعي هنر 979 و علوم جو اصفهان هواشناسي

موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب 

 انتقال خون

981 

 موسسه غير انتفاعي هيرکانيا

976 

 977 موسسه غير انتفاعي یاسين 981 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقدس

  
موسسه غيرانتفاعي آموزش عالي علوم 

 پزشكي وارستگان مشهد

978 
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 نام شهرستان نام شهرستان

 سمنان اراك

 سنندج اروميه

 شيراز اردبيل

 شهركرد اصفهان

 قزوين اهواز

 قم ايالم

 كاشان بندرعباس

 كرمان بيرجند

 كرمانشاه بوشهر

 گرگان تبريز

 خرم آباد تهران

 مشهد رشت

 همدان زاهدان

 ياسوج زنجان

 يزد ساري

 

 

 نام شهرستانهاي محل اجراي آزمون: 5جدول شماره 
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 انهاي ممنوعهشهرست استان رديف

1 
آذربایجان 

 شرقی 
 . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد 

2 
آذربایجان 

 غربی 

اتباع غير ايراني در شهرهاي  كليهاقامت اتباع افغانی در سطح استان و

 . مرزي استان ممنوع مي باشد 

 اردبيل 1

-ر شهرستاناقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت اتباع عراقی د

و نمين ممنوع ميباشد  مشکين شهر بيله سوار، گرمی، های پارس آباد،

 . 

 اصفهان 9

اقامننت اتبنناع افغننانی در شهرسننتانهای نطنننز ، فرینندن، فرینندون شننهر، 

دهاقننان ، نننائين،  ،سننميرم، چادگننان، خوانسننار، بخننش مرکننزی اصننفهان 

ان و بينند گننل از شهرسننتان آر ، ابوزيننداردسننتانخننور، بيابانننك، گلپایگننان، 

 . ممنوع می باشد 

 ایالم  5
اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در 

  .باشد شهرستان های مهران و دهلران و شهرهای مرزی ممنوع می

 . فاقد ممنوعيت البرز 6

 .  شهرستان های دیلم و گناوه ممنوع ميباشد اقامت اتباع افغانی در  بوشهر 7

 تهران  8
شهرداري تهران  11فاقد ممنوعيت به استثناي منطقه خجير در منطقه 

 .براي اتباع افغاني

4 
چهارمحال 

 بختياری
 . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد 

10 
خراسان 

 جنوبی

مرزي نهبندان،  اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستانهای

طبس ممنوع می  وس و سرایان وفرد سربيشه،درميان، قاين،زيركوه،

اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي بيرجند و خوسف مجاز . باشد 

 . اقامت اتباع عراقی در سطح استان ممنوع است . است

11 
خراسان 

 شمالی
 .اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان ممنوع می باشد 

12 
خراسان 

 رضوی

 تایباد، قوچان، تربت جام،: مرزی  شهرستانهایاقامت اتباع افغانی در 

 . کالت نادری و درگزممنوع است  سرخس، خواف،

 خوزستان 11

ممنوع  گتوند شهرستانبه استثناء اقامت اتباع افغانی در سطح استان 

اتباع خارجي در شهرستانهای و تردد اقامت  .باشدمي

 .باشدآبادان،خرمشهر،دشت آزادگان ممنوع می

گذرنامه و اقامت معتبر در  اع خارجي داراياقامت اتب: تبصره 

 . باشد بالمانع میخرمشهر شهرستانهای آبادان و 

 زنجان 19
صرفاً  .اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع مي باشد

 . باشد شهرستانهای زنجان و خدابنده برای اقامت اتباع عراقی مجاز می

15 
سيستان و  

 بلوچستان

 . استان ممنوع می باشد  كلو عراقی در  اقامت اتباع افغانی

اقامت و تردد اتباع خارجي در شهرستانهای زابل، هيرمند، زهك و 

بخشهاي مرزي شهرستانهاي خاش، ايرانشهر، سراوان ، چابهار  ممنوع 

 المي ايران مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع غير ايراني در جمهوري اس:  6جدول شماره 
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  .باشدمی

 سمنان 16

تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز 

يك، منطقه دامغان از جاده جندق بطرف مركز آزمايش آزمايش معراج 

اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي شاهرود و .سراج ممنوع می باشد

 .دامغان ممنوع است

 فارس 17
 داراب، شهرستانهای فيروز آباد ، فراشبند،اقامت اتباع افغانی در 

 .باشد و خنج ممنوع می ريز، رستم،نيمهر فسا، ارسنجان،

 وینقز 18
به استثناء شهرستان قزوین ، سایر شهرهای استان برای اقامت اتباع 

 . باشد افغانی ممنوع می

 .فاقد ممنوعيت قم  14

 کرمان 20

 ، قلعه گنج،عنبرآباد ،بافت منوجان،اع افغانی در شهرستانهای اقامت اتب

 اتباعو  رودبار، فارياب، نرماشير، كهنوج، جيرفت، انار ريگان، بم، فهرج

 . باشد استان ممنوع می سطحعراقی در 

 کرمانشاه 21
اقامت اتباع افغانی درسطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي 

 .باشد مرزي استان ممنوع مي

 کردستان 22

اتباع خارجي در  كليه اقامت اتباع افغانی در سطح استان  و اقامت

ان و شهرهاي بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستانهاي بانه و مريو

 (به استثناي مهمانشهرها)  .مرزي استان ممنوع مي باشد 

21 
کهگيلویه و 

 بویراحمد
 . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد 

 . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد  گيالن 29

 گلستان 25
فغانی مجاز صرفاً شهرستان های گرگان و گنبد برای اقامت اتباع ا

 .  ميباشد 

 . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد  لرستان 26

 . باشد ممنوع ميكل استان اقامت اتباع افغاني در  مازندران 27

 مرکزی 28

فراهان، شهرستان های آشتيان، تفرش، اقامت اتباع افغانی  در 

خش خنداب از توابع ن و بخمين، شازند، محالت، زرندیه، کميجافرمهين، 

 .  ممنوع ميباشد  اراک

 . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد  همدان 24

 هرمزگان 10

كيش، حاجي آباد، قشم،  هايدر شهرستانعراقي اقامت اتباع 

 .ممنوع می باشدابوموسي، جاسك 

 اقامت اتباع افغانی در كل استان ممنوع می باشد

 یزد 11
شهرستان های خاتم و بافق برای ممنوع ميباشد  اع افغانی دراقامت اتب

  . 
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   93نمونه فرم ثبت نام اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد سال 

 ایمشخصات شناسنامه:الف

  نام
 

 نام خانوادگي
 

 نام پدر
 

 ارسال همزمان اسكن اصل شناسنامه  شماره شناسنامه

كارت ملي ارسال همزمان اسكن اصل  كد ملي  

 جنسيت
 

 تابعيت
 

 تاهل
 

 غير ايراني/ ايراني دانشجوي 
تحویل فرم مربوط به اتباع خارجی پس از پذیرش به  در صورت خارجي بودن

  دانشگاه محل قبولی

 (براي تبعه خارجي)تابع كشور 
 

 تاريخ تولد
 

 در صورت نياز به منشي ارسال همزمان اسكن اصل معرفي نامه   معلوليت

  نيازمند به منشی
 

 

 آدرس و مشخصات تماس:ب

 استان
 

 شهر
 

(شامل منطقه، كوچه و پالك)آدرس پستي دقيق   
 

 كد پستي
 

 تلفن ثابت
 

 تلفن همراه
 

 .....@.....  پست الكترونيكي

 

 اي مشخصات سهميه:ج

 نوع سهميه 1- آزاد شامل :الف -81% ب-آزاد 81%، ارتش  ج- آزاد 81%،بقية هللا 
                 2-رزمندگان: 

ایثارگرانی که فقط مدت حضور داوطلبانه در جبهه را دارند: 1-1-5  

جامعه هدف بنياد شهيد:2-1-5   

 

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی نوع سهميه رزمندگان

 مدت آزادگي/درصد جانبازي / مدت رزمندگي 
 

  در ساير مقاطع طي ساليان گذشته ناستفاده از سهميه رزمندگا
 

 در مقطع
 

  كد ايثارگري
 

ویژه عضو رسمی نيروهای )هللا بقيه  .پ .صيل در دانشگاه عمتقاضی ادامه تح
 (  مسلح

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 ... /ظامينيروي انت/ارتش/سپاه/شامل وزارت دفاع( حنيروهای مسلويژه )نوع سازمان 

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی (ویژه پرسنل پایور ارتش)ارتش ميباشم .پ .متقاضی ادامه تحصيل در دانشگاه ع

 

 ، رشته امتحانی و حوزه امتحانیمشخصات آموزشي:د

  راهنما بر اساس جدول شماره یک دفترچهمجاز  مقطع تحصيلي قبلي
 

 دفترچه راهنما بر اساس جدول شماره یک مجاز( طع قبليمق)رشته تحصيلي
 (استدرج شده 3های تحصيلی کليه مقاطع در جدول شمارهرشته)

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

 1دفترچه راهنما بر اساس جدول شماره یک مجاز( مقطع قبلي)رشته تحصيلي
  (استدرج شده 3دول شمارههای تحصيلی کليه مقاطع در جرشته)

 (مقطع قبلي)دانشگاه محل تحصيل
  (استدرج شده 4های محل تحصيل در جدول شمارهدانشگاه) 

 1(مقطع قبلي)دانشگاه محل تحصيل
  (استدرج شده 4های محل تحصيل در جدول شمارهدانشگاه)

 تاريخ شروع به تحصيل مقطع قبلي
 

 تاريخ فراعت از تحصيل مقطع قبلي
 

 ( 31/6/93يا تا  29/12/93تا )ترم آخر / التحصيل فارغ: وضعيت تحصيلي
 

 صحيح -معدل كل مقطع قبلي 
 

 اعشار -معدل كل مقطع قبلي 
 

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی : وضعيت نظام وظيفه

 نام رشته امتحاني
 

 حویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولیت دارای سابقه کار بالينی با مدر  کارشناسی

 محل خدمت
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 تاریخ شروع بکار
 

  تاریخ پایان کار
 

 حوزه امتحانی
 

 شرکت نموده اید؟ 93آیا در آزمون سال 
 

 93نتيجه آزمون در سال 
 

 دارید؟ کارشناسی فوق الذکركارداني و آیا مدر  تحصيلی دیگری به جز 
 

 تحویل مدارک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی  مدار  تحصيلی

، داروسازي، ، دندانپزشكيپزشكي: جزء رشته های مشمول طرح نيروی انسانی
هاي ، فوريت، علوم آزمايشگاهي، اتاق عمل، هوشبري، راديولوژيپرستاري

 پزشكي، پرستاري دندانپزشكي و بهداشت دهان
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 اطالعات کد رهگيری و ثبت نام:هـ

رقمي  16كد  کد رهگيری  

 تاریخ ثبت نام
 

 ساعت ثبت نام
 

 
را به دقت مطالعه  93و همچنين اطالعيه های مرکز سنجش آموزش پزشکی را از ابتدا تا دهه دوم مهر ماه   اينجانب متعهد ميگردم دفترچه راهنماي ثبت نام

 . نمایم
ا عدم صحت بندهاي مندرج در فرم ثبت نام را بدون اشتباه و بر اساس مدارك موجود و مفاد دفترچه، تكميل نموده و در صورت وجود هر گونه مغايرت و يضمنا 

جلسه آزمون و یا ، مسئوليت آنها به عهده اينجانب خواهد بود و در صورت صادر نشدن کارت ورود به (حتی اسکن ناخوانا)مندرجات یا ارسال نکردن مدار  
 . حتی پذيرفته شدن در آزمون نسبت به ممانعت از تحصيل در هر مرحله، اعتراضي نداشته و قبولي كان لم يكن تلقي ميگردد
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